Termos de Utilização
Este website foi criado e colocado à sua disposição pelo Stand222.
Os presentes Termos de Utilização constituem um acordo que vincula a Stand222 e os
usuários e visitantes do site www.stand222.net, pelo que é fortemente recomendável
a sua leitura e análise.
Sempre acede a este website, está a concordar:
•
•

•

•

em não usar este website para qualquer fim indevido ou em violação de
qualquer regulamento ou legislação;
em não exibir, reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o conteúdo
deste website de forma alguma, para qualquer finalidade pública ou comercial,
sem a prévia autorização do Stand222;
em não anunciar ou vender quaisquer bens ou serviços a outros utilizadores
bem como utilizar sem prévia autorização do Stand222 os conteúdos
disponibilizados;
que é responsável por qualquer material que envie ou que faça upload no
website e que esse material é legal, não ofensivo e que não infringe os nossos
direitos, os de terceiros ou as disposições dos Avisos Legais.

Direito de Propriedade Intelectual
O conteúdo deste website está protegido nos termos gerais de direito e pela legislação
nacional e internacional em matéria de proteção da propriedade intelectual, incluindo
marcas, desenhos, logótipos, texto, fotografias, vídeo, são propriedade do Stand222.
Limitações e exclusões de nossa responsabilidade
O Site do Stand222 pode conter links para outros Sites da Internet pertencentes a
outras entidades. Os Sites referenciados não estão sob o controlo do Stand222, pelo
que este não se responsabiliza pelos conteúdos, ou quaisquer alterações ou
atualizações de um local referenciado por estes links, bem como pelos dados que
possam ser recolhidos e partilhados por este meio.
Disposições Finais
O Stand222 reserva-se o direito de alterar os Termos de Utilização, garantindo que a
sua atualização é tornada pública pela via do presente sitio Web.
Estes Termos de Utilização encontram-se sujeitos à lei portuguesa.

