Termos e condições

O conteúdo integral do sítio www.aquicome.com, incluindo, nomeadamente, textos,
gráficos, imagens, sons, logótipos, marcas, domínios e quaisquer outros elementos, é
propriedade da aquicome, que detém, nomeadamente, os direitos de autor e os direitos
de propriedade industrial sobre o mesmo, com exceção dos conteúdos fornecidos pelos
estabelecimentos de restauração anunciantes ou parceiros comerciais que se encontrem
identificados como tal. A proteção dos direitos de autor dos conteúdos aquicome
estende-se a todas as reproduções ou cópias, obtidas a partir do conteúdo deste sítio.
Toda a informação sobre os estabelecimentos de restauração constantes deste sítio
www.aquicome.com é fornecida e da responsabilidade desses mesmos estabalecimentos
de restauração. Os preços são variáveis e também da responsabilidade dos
estabelecimentos de restauração. O sítio www.aquicome.com não se responsabiliza por
qualquer equívoco originado por informação constante no seu sítio que tenha sido
erradamente fornecida por um dos estabelecimentos de restauração que estejam no seu
sítio.
A aquicome não é responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos,
sofridos por qualquer Cliente ou Utilizador, relativamente a informação contida no Site
www.aquicome.com, ou resultantes da utilização que o Cliente ou Utilizador faça do
sítio www.aquicome.com, nomeadamente por perdas ou modificações de informações
do Cliente ou o Utilizador; a aquicome não garante a confidencialidade e a privacidade
de qualquer informação enviada pelo Cliente ou o Utilizador sempre que a mesma seja
transmitida
pela
Internet
sem
condições
adicionais
de
segurança.
O acesso e a utilização do Site aquicome estão sujeitos a interferências, interrupções,
desconexões ou outras anomalias, designadamente em consequência de avarias,
sobrecargas, cargas de linha ou outras eventualidades às quais a aquicome é alheia,
reconhecendo expressamente o Cliente e o Utilizador que nenhuma responsabilidade
poderá ser imputada à aquicome relativamente aos danos, potenciais ou atuais que,
direta ou indiretamente, possam resultar para o Cliente ou utilizador em virtude da
ocorrência de tais eventos.
A aquicome não garante que o sítio www.aquicome.com funcione ininterruptamente ou
que se encontre livre de erros, vírus ou outros elementos prejudiciais.
A Aquicoome reserva-se o direito de interromper ou suspender o acesso ao sítio
www.aquicome.com, pelo período que entenda necessário, por quaisquer razões de
ordem técnica, administrativa, de força maior ou outras. Sem prejuízo do disposto
supra, a Aquicome não poderá ainda ser responsabilizada por qualquer suspensão ou
interrupção de acesso que venha porventura a ocorrer por causa que não lhe seja
imputável ou que seja imputável a título de mera negligência.
A aquicome não é responsável por quaisquer defeitos, funcionamento incorreto ou
incompatibilidade, nomeadamente com o hardware dos Clientes ou dos Utilizadores,

não se encontrando obrigada a fornecer apoio na utilização do sítio
www.aquicome.com, nem garantindo que o mesmo assegura os fins pretendidos pelo
Cliente ou pelo Utilizador.
A Aquicome reserva-se o direito de, em qualquer momento, acrescentar, eliminar ou
modificar quaisquer conteúdos do sítio www.aquicome.com.
A Aquicome reserva-se o direito de impedir o acesso e a utilização do sítio
www.aquicome.com a quaisquer Clientes ou Utilizadores que violem qualquer
disposição dos presentes Termos e Condições ou quaisquer normas legais,
nomeadamente no que respeita à utilização da Internet e seus utilizadores.
A Aquicome não é responsável pela exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou
licitude, incluindo o cumprimento das regras respeitantes a direitos de autor e direitos
conexos, relativamente aos conteúdos, produtos ou serviços contidos no Site
www.aquicome.com que tenham sido fornecidos por anunciantes ou parceiros
comerciais, bem como por qualquer informação contida em sites de terceiros para os
quais este estabeleça ligações.
A Aquicome não é também responsável por quaisquer actos ou omissões desses
terceiros relacionados com aqueles conteúdos, produtos ou serviços, não garantindo que
esses produtos ou serviços atinjam determinados resultados pretendidos pelo Cliente ou
o Utilizador.
A Aquicome não assume qualquer responsabilidade por consequências resultantes do
acesso pelos Clientes ou os Utilizadores a sites de terceiros através de ligações
fornecidas pela Aqui come.
A Aquicome não controla ou gere as informações, produtos ou serviços dos conteúdos
fornecidos por terceiros no seu sítio, bem como das hiperligações a outros sites na
Internet, logo não pode ser responsabilizada por erros de qualquer natureza, ou dados
incorrectos, destes sites e/ou conteúdos, incluindo as suas políticas e práticas de
privacidade. A inclusão de conteúdos fornecidos por terceiros e hiperligações no sítio da
Aquicome não implica aceitação ao conteúdo nelas existentes ou uma associação com
os seus proprietários. A Aquicome rejeita qualquer responsabilidade por quaisquer
danos directos, indirectos e/ou acidentais, consequentes do uso ou da inabilidade de uso
dos materiais contidos neste site, bem como não controla nem é responsável por
qualquer conduta ilegal, ofensiva ou difamatória dos seus Utilizadores. As publicações
electrónicas contidas neste sítio estão submetidas à lei portuguesa, na medida em que a
mesma lhes seja aplicável, nomeadamente para efeitos de responsabilidade pelos factos,
opiniões, artigos e comentários de pessoas ou organismos devidamente identificados,

bem como relativamente à protecção de fontes e outros deveres, direitos e liberdades
aplicáveis.
O Utilizador obriga-se a não atacar ou usar ilicitamente os sistemas ou o sítio da
Aquicome sendo responsabilizado e suportando todos os custos associados a acções
ilícitas que lhe sejam atribuídas. Entre outras, consideram-se como acções ilícitas: a)
Aceder a uma área/conta não autorizada e respectiva informação; b) Testar e avaliar a
vulnerabilidade do sistema e quebrar a segurança instalada; c) Instalar ou tentar instalar
um vírus no portal; d) Envio de e-mails não solicitados que incluam promoções ou
publicidade a produtos ou serviços; e) Desencadear ou tentar desencadear ataques tipo
"denial of service" (tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para
seus Utilizadores).

