Termos e condições

Bem-vindo à Amawebs.com! Ao usar o website da Amawebs.com, ou
quaisquer produtos ou serviços na Amawebs.com, concorda com os termos e
condições que se seguem, bem como todas as políticas, revisões ou alterações
que venham a ser efectuadas. Estes são os "Termos do Serviço". Reservamonos o direito de alterar os Termos do Serviço. Todas as versões actualizadas
deste acordo serão colocadas no nosso website.
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
O website da Amawebs.com, os seus conteúdos, subsidiários e empresas
associadas oferecem-lhe serviços, partindo do princípio que tem idade legal
para os utilizar, assumir contratos de compromisso e não está proibido, por lei,
de usufruir destes serviços. É possível que, de forma a aceder a determinados
serviços através da Amawebs.com, lhe seja pedido que forneça identificação
actualizada, informação de contacto e outros detalhes, durante o usufruto dos
nossos serviços ou de serviços dos nossos associados.
Declaração
Estes Termos e Condições devem aplicar-se ao seu uso do website em
www.amawebs.com, bem como ao conteúdo associado. Ao usar o website da
Amawebs.com, aceita desde já os presentes termos e condições. Se não
concorda ou não deseja submeter-se a estes Termos e Condições, não utilize o
website Amawebs.com.
Nas partes onde estes Termos e Condições sejam inconsistentes com os
termos e condições do seu registo na Amawebs.com (se aplicável), então estes
últimos prevalecem.

Reservamo-nos o direito de alterar estes Termos e Condições de tempos a
tempos, pelo que deve revê-los regulamente. O seu uso do website da
Amawebs.com será sujeito à aceitação dos termos e condições à data de uso.
Como parte do nosso compromisso para garantir que o website da
Amawebs.com será um website que desejará visitar várias vezes,
agradecemos os seus comentários em quaisquer das políticas ou regras
indicadas abaixo. Para nos contactar, por favor, use o Formulário de
Comentários no website da Amarillasinternet.com.
1. Definições
"Você" significa você, o utilizador do website da Amawebs.com e "Seu, Sua,
Seus, Suas" devem ser interpretados de acordo com essa definição. "Nós"
significa Amawebs.com e "Nosso, Nossa, Nossos, Nossos" devem ser
interpretados de acordo com essa definição. A Amawebs.com deve ter o
significado indicado acima. "Informação do Utilizador" significa todo o detalhe
pessoal que pode ser fornecido por Você a Nós através do site da
Amawebs.com. "Utilizadores" significa o conjunto de utilizadores do site da
Amawebs.com, colectivamente ou individualmente conforme o contexto.
"Website" significa um local na Internet (World Wide Web).
2. Uso Aceitável
Você concorda que qualquer uso efectuado por Você do website da
Amawebs.com deve ser sujeito às condições seguintes:
2.1 Você não pode colocar ou transmitir através do website da Amawebs.com
quaisquer material difamatório, ameaçador, obsceno, prejudicial, pornográfico
ou ilegal, bem como material que possa violar ou infigir, de quaisquer maneiras,
os Nossos direitos ou os direitos de outrém (incluindo direitos de propriedade
intelectual, direitos de confidencialidade ou direitos de privacidade) ou causar
qualquer tipo de incómodo ou incoveniência. Não deve expressar opiniões

vulgares, rudes, sexistas, racistas ou ofensivas de alguma forma. Deve tratar
sempre os outros utilizadores com respeito.
2.2 Você não pode publicar, ou disponibilizar de outras formas, no website da
Amawebs.com, qualquer material que não pertença a Você, sem a permissão
expressa do proprietário do material.
2.3 Você não pode copiar, transferir, reproduzir, republicar, emoldurar, divulgar
ou transmitir seja de que forma for, quaisquer materiais no site da
Amawebs.com além dos rigorosamente necessários para o Seu uso próprio
pessoal e não comercial.
2.4 Você compromete-se a respeitar quaisquer regras específicas de qualquer
competição ou promoção em que participe em ou através do site da
Amawebs.com.
2.5 Você não pode fazer nada que afecte a operabilidade ou segurança do site
da Amawebs.com, ou que cause inconveniências inaceitáveis, ou ofender ou
perturbar os nossos colaboradores.
2.6 Você não pode fazer-se passar por outra pessoa ou entidade, ou simular a
pertença / ligação a uma pessoa ou entidade.
2.7 Você não pode indicar falsamente que a sua conta ou website é um serviço
da Amawebs.com.
3. Websites de Terceiros
3.1 Você admite o conhecimento e concorda que Nós não somos responsáveis
pela disponibilidade de quaisquer websites de terceiros ou de material que
Você tenha acesso através do site da Amawebs.com.
3.2 Nós não estamos associados, nem podemos responsabilizar-nos ou
sermos responsabilizados por quaisquer conteúdos, publicidade, produtos ou
serviços disponíveis nesses Websites ou obtidos desses materiais.

3.3 Quaisquer negociações entre Você e quaisquer comerciantes ou
anunciantes terceiros encontrados dentro ou através do website da
Amawebs.com, incluindo pagamento por ou entrega de produtos ou serviços,
bem como quaisquer outros termos, condições, garantias ou representações
associadas a essas negociações, são realizadas apenas entre Você e o
comerciante ou anunciante indicado. Dessa forma, Nós não somos
responsáveis legalmente por quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer tipo
resultantes dessas negociações.
4. Propriedade Intelectual
4.1 Todos os direitos de reprodução, marcas registadas e outros direitos de
propriedade intelectual em quaisquer materiais ou conteúdos fornecidos como
parte do website da Amawebs.com permanecem em todos os momentos
protegidos por Nós ou pelos Nossos licenciadores. Você tem permissão para
utilizar estes materiais ou conteúdos apenas das formas expressamente
autorizadas por escrito por Nós ou pelos Nossos licenciadores. Você não pode,
nem irá assistir ou facilitar a terceiros a cópia, reprodução, transmissão,
distribuição, recorte, exploração comercial ou criação de trabalhos derivados
desses materiais ou conteúdos.
4.2 Se tiver conhecimento de uma distribuição ou exploração comercial ilegal
como descrito acima, Você obriga-se a notificar-nos imediatamente.
5. Responsabilidade por informação fornecida no website da Amawebs.com
5.1 Todo o material que seja colocado em quaisquer boletins ou fóruns é
redigida por Utilizadores e Nós não somos responsáveis nem subscrevemos
esse material. Reservamo-nos o direito a monitorizar as contribuições
efectuadas e podemos responder ou comentar textos publicados por Você e
editar, recusar a publicação ou remover quaisquer conteúdos de boletins ou
fóruns à nossa inteira discrição. Por outro lado, o facto de um texto em

particular não ser removido não constitui uma subscrição ou aceitação do seu
conteúdo por Nós.
5.2 Não poderemos ser legalmente responsabilizados pelo conteúdo, precisão,
conveniência ou validade de qualquer informação ou declarações existentes no
website da Amawebs.com, nem por declarações, avisos e/ou opiniões feitas ou
dadas por Utilizadores nos boletins e fóruns (excepto se requerido por lei). Se
tem alguma reclamação a fazer por acções ou declarações de outro Utilizador,
Você concorda que essa reclamação deverá ser orientada contra esse
Utilizador e não contra Nós.
5.3 Garantimos o Nosso esforço para fornecer ao website da Amawebs.com
todo o cuidado razoável. Excepto se requerido por lei, Nós não garantimos nem
podemos ser legalmente responsabilizados pela qualidade, precisão ou
adequação do website da Amawebs.com para algum fim específico, nem
garantimos que o material contido no website da Amawebs.com, ou quaisquer
funções contidas no website da Amawebs.com ou no seu servidor, irão
funcionar sem interrupções ou atrasos, ou irão ser livres de erro, livres de
víruses ou que seja compatível com todos os tipos de software ou outros
materiais.
5.4 Não seremos legalmente responsáveis por mortes ou danos pessoais
causados por negligência da Sua parte. Não seremos legalmente responsáveis
perante Você por quaisquer perdas ou danos que Você ou terceiros possam
sofrer como resultado da utilização ou relacionados com a Sua utilização do
website da Amawebs.com.
6. Indemnização
Se Você é um utilizador comercial, Você concorda em indemnizar-Nos, e/ou
quaisquer parceiros Nossos e colaboradores Nossos ou de parceiros Nossos,
imediatamente após a respectiva exigência, por todas as queixas,
responsabilidades, danos, custos e despesas, incluindo despesas legais, que
advenham de qualquer quebra destes termos e condições por Você ou

quaisquer outras responsabilidades que advenham da Sua utilização do
website da Amawebs.com.
7. Rescisão
Reservamo-nos o direito de rescindir imediatamente a Sua utilização do
website da Amawebs.com se quebrar, ou se Nós tivermos razões suficientes
para acreditar que Você está a quebrar estes termos e condições, ou se Você
demonstrar uma conduta que Nós, à nossa inteira discrição, considerarmos
inaceitável.
8. Responsabilidade por danos
Não assumimos qualquer responsabilidade por danos a utilizadores ou
terceiros, directamente, indirectamente ou acidentalmente como resultado da
ligação à utilização dos nossos serviços. Nem seremos responsáveis por danos
a utilizadores ou terceiros como resultado da incapacidade em utilizar o
serviço, ou directa ou inderecta conexão com esta evetualidade.
9. Comentários e Sugestões
Se Você desejar fazer quaisquer comentários sobre o website da
Amawebs.com, ou se Você tiver quaisquer questões relacioadas com o
mesmo, por favor contacte-Nos usando o Formulário de Comentários e
Sugestões existente no website da Amarillasinternet.com.
10. Geral
10.1 Invalidade, etc. Se algum tribunal ou regulador decidir que quaisquer
provisões nestes termos e codnições são inválidos ou não aplicáveis, essas
provisões devem ser alteradas ou apagadas destes termos e condições,
mantendo-se os restantes termos e condições a ter validade e efeito totais.
10.2 Direitos de Terceiros. Estes termos e condições aplicam-se apenas entre
Nós e os Utilizadores. Nenhuma outra pessoa está autorizada a beneficiar
destes Termos e Condições.

