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TERMOS E CONDICOES 

 
Estes termos e condições aplicam-se ao site da Lankhorst Euronete Portugal localizado em 
http://www.euronete.com (o “Site”). A Lankhorst Euronete Portugal pode ser chamada de 
"Euronete", "nosso", “nossa” ou "nós". Podemo-nos referir a si como "você" ou "Utilizador". 

 
Utilização do site 

 
O uso do Site está sujeito a estes Termos e Condições que são juridicamente vinculativos. Por 
favor, leia estes Termos e Condições cuidadosamente, juntamente com as outras informações 
referidas ou vinculadas a estes termos, e certifique-se que entende os termos e condições que 
governam o uso do Site. Periodicamente a Euronete poderá, por sua exclusiva opção, 
modificar estes Termos e Condições, atualizando-os e publicando-os no Site. É importante que 
verifique os Termos e Condições sempre que usar o Site. A utilização do Site pelo Utilizador 
após a atualização destes Termos e Condições implicam a sua concordância e aceitação, 
incluindo das modificações feitas após a primeira data em que o utilizou. Temos também uma 
Política de Privacidade que o Utilizador deverá ler clicando aqui 
(http://www.euronete.com/about_us/policies) 

 

Conteúdo do site e direitos de propriedade intelectual 

 
Este Site é composto pelo software, texto (incluindo imagens ou ficheiros incorporados ou 
gerados pelo software ou dados que acompanham tal software), fotos, vídeo, gráficos, áudio, 
recursos, dados, designs, e outros conteúdos similares (coletivamente designado "Site". Todo 
o Conteúdo do Site e o Site são propriedade da Euronete. O conteúdo do Site é protegido pelas 
leis de direitos de autor, marcas registadas e outras leis vigentes na União Europeia e todo o 
conteúdo do Site encontra-se protegido por direitos de autor como um trabalho coletivo sob 
as Leis de Direitos de autor vigentes na União Europeia. O Utilizador não pode modificar, 
copiar, reproduzir, republicar, fazer upload, publicar, transmitir ou distribuir de qualquer 
forma o Conteúdo deste Site, incluindo código e software subjacentes. O Utilizador apenas 
pode descarregar o Conteúdo do Site para uso pessoal ou interno, desde que mantenha 
intactos todos os direitos de autor e outros avisos de propriedade. Não pode, em nenhuma 
circunstância, vender, transferir ou de outra forma usar o Site ou o Conteúdo do Site em 
transações comerciais ou para qualquer transação comercial fora do circuito de negócios da 
Euronete a que se destina. Qualquer uso não autorizado do Conteúdo do Site constitui o 
Utilizador em responsabilidade civil e criminal ficando desde logo inibido de poder fazer uso de 
qualquer dos conteúdos constantes do Site. A Euronete pode, por sua opção, fazer alterações 
nos produtos, serviços, programas, preços ou outro Conteúdo do Site a qualquer momento, 
sem aviso prévio. 

 

Política de Ligações Externas 

 

O Site pode conter ligações que permitem aos Utilizadores que se conectem a sites da 
propriedade dos nossos clientes, distribuidores e fornecedores da cadeia de abastecimento 
(“Sites Vinculados”). Fornecemos essas ligações para os Sites Vinculados como um serviço para 
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que possa aceder, de forma conveniente, a sites da Web executados por fornecedores de 
serviços e produtos que podem ser do seu interesse e da a sua empresa. Embora a Euronete 
possa fazer negócios com alguns dos terceiros que possuem e/ou controlam os Sites 
Vinculados, a Euronete não tem nenhum interesse, propriedade ou controlo sobre o conteúdo 
desses Sites Vinculados ou sobre os serviços e produtos que possam ser oferecidos nos 
mesmos. Tenha em atenção que, depois de clicar numa ligação para o Site Vinculado de 
terceiros, saiu deste site mas não será alertado por um aviso de que o fez. Nós não temos a 
autorização ou capacidade de controlar ou supervisionar qualquer conteúdo colocado num 
Site Vinculado. Portanto, não somos responsáveis e, por meio deste, renunciamos a toda e 
qualquer responsabilidade pelo conteúdo, precisão ou opiniões expressas em qualquer Site 
Vinculado. Além disso, a Euronete não é responsável pelas políticas de privacidade aplicáveis a 
qualquer Site Vinculado. Depois de aceder a um site de uma qualquer empresa ou 
organização, a Política de Privacidade da Euronete indicada neste site não estará mais em 
vigor. A Euronete pode, a qualquer momento, rever esta Política de Ligações Externas a qual se 
aplicará a todos os utilizadores doravante e, portanto, deve periodicamente visitar estes 
Termos e Condições para rever a Política à qual o Utilizador está vinculado. 

 

Restrições de uso 

 
O Utilizador concorda que não irá: (a) usar este Site para qualquer propósito comercial ou 
político a não ser para fins comerciais internos; (b)  usar para qualquer finalidade que seja 
ilegal ou proibida por estes Termos e Condições; (c) monitorizar, reunir ou copiar conteúdo ou 
marcas registradas neste Site usando qualquer robô, spider, rastreador, spyware, mecanismo, 
dispositivo, software, ferramenta de extração ou qualquer outro dispositivo automático, 
utilitário ou processo manual de qualquer tipo; (d) enquadrar ou utilizar técnicas de 
enquadramento para incluir qualquer marca comercial ou outra informação proprietária 
(incluindo, sem limitação, qualquer imagem, texto ou layout de página); (e) usar quaisquer 
“meta tags” ou qualquer outro "texto oculto" utilizando quaisquer marcas registadas; (f) 
envolver-se em quaisquer atividades através ou relacionadas com este Site que tentem 
prejudicar outros utilizadores ou sejam ilegais, ofensivas, obscenas, ameaçadoras, ofensivas ou 
abusivas, ou que infrinjam qualquer direito de terceiros; ou (g) envolver-se em qualquer 
atividade que interfira no acesso de um utilizador a este Site ou no funcionamento adequado 
deste Site. O Utilizador, ao usar este Site, não poderá fazer-se passar por pessoa ou entidade 
distinta. O Utilizador é responsável por garantir, defender e manter a Euronete e seus 
administradores, directores, funcionários e colaboradores isentos de todas e quaisquer perdas, 
diretas e indiretas, reivindicações, reclamações, despesas (incluindo honorários de advogados) 
e / ou responsabilidades de qualquer natureza ou tipo decorrentes ou relacionadas com a 
violação destes Termos e Condições. 

 

Isenção de Garantias e Limitação de Responsabilidade 

 

O site e todo o seu conteúdo são fornecidos no estado “tal como está” e “conforme 
disponível”, sem garantia de qualquer tipo. A Euronete não garante que a funcionalidade do 
site ou de de qualquer site vinculado será ininterrupta ou livre de erros, livre de vírus ou de 
outros componentes prejudiciais, ou que os defeitos serão corrigidos. O Utilizador não deve 
assumir que o conteúdo do nosso site é rigoroso, completo ou se encontra atualizado em 



Lankhorst Euronete Portugal 
 

 
todos os momentos, ou que contém todas as informações relevantes disponíveis, pois nós não 
assumimos a obrigação de verificar ou manter a precisão de tais informações. 

Uma vez que a Euronete não faz vendas online, a Euronete não presta, até ao limite máximo 
permitido pela legislação aplicável, qualquer garantia, expressa ou implícita, incluindo 
garantias de comercialização e/ou adequação a um determinado fim de qualquer produto 
e/ou serviço publicitado no site, devendo o utilizador interessado na sua aquisição confirmar a 
adequação do mesmo à finalidade pretendida no momento em que fizer a sua aquisição à 
Euronete seja presencialmente ou por meio eletrónico (e-mail). 

 

Em nenhuma circunstância, a Euronete será responsável por quaisquer danos diretos, 
indiretos, acidentais, especiais, punitivos ou consequentes de qualquer tipo, decorrentes do 
uso deste site, incluindo, sem limitação, perda de negócio ou lucros, perda de dados, vírus de 
computador, falhas técnicas, de hardware ou de software, ligações de rede indisponíveis ou 
interrompidas, violação de segurança, vírus ou de outros componentes nocivos, mesmo que 
tenhamos sido avisados da possibilidade de tais danos. O Utilizador especificamente 
reconhece e concorda que a Euronete não é responsável pela conduta de qualquer utilizador 
deste site, se estiver insatisfeito com o site, o conteúdo do site ou estes termos e condições, 
seu único e exclusivo recurso é parar de utilizar o site. O utilizador concorda em garantir, 
defender e inocentar incondicionalmente a Euronete, os seus Administradores e demais 
responsáveis contra quaisquer danos, perdas, responsabilidades e demais responsáveis contra 
quaisquer danos, perdas, responsabilidades, reivindicações, julgamentos e indeminizações, 
incluindo todos os custos, despesas e honorários judiciais decorrentes ou relacionadas a 
qualquer violação pelo utilizador destes termos e condições ou lei aplicável, sua prática ou ato 
de omissão quando utilizar este site, ou sua violação dos direitos de propriedade intelectual da 
Euronete. 

 

Licença para Conteúdo Submetido 

 
É nossa política não aceitar ou considerar ideias, sugestões ou materiais de Utilizadores do 
Site, além daqueles que solicitamos especificamente. Da mesma forma, a Euronete não deseja 
que envie informações confidenciais ou exclusivas à Euronete através do Site, a menos que 
seja especificamente solicitado. O envio de informação por e-mail através da Internet pode 
não ser seguro. Por favor, considere este facto antes de nos enviar qualquer informação que 
possa ser de natureza confidencial, sigilosa ou pessoal. Tenha em atenção que qualquer 
informação não solicitada ou material enviado para a Euronete será considerada como não 
confidencial ou sem direitos de propriedade. Caso envie através do Site material, informações, 
comentários, ideias ou sugestões para a Euronete relacionados com alterações ou melhorias, 
qualquer destes envios será interpretado como uma concessão efectuada por si à Euronete 
isenta de custos, perpétua, irrevogável com o direito e licença ilimitados para usar, reproduzir, 
exibir, copiar, sub-licenciar, adaptar, transmitir, publicar, traduzir, modificar, criar trabalhos 
derivados ou de outra forma disponibilizar a outras pessoas essa informação (no todo ou em 
parte e para qualquer finalidade) ) e / ou para incorporá-lo em outras obras em qualquer 
forma, meio ou tecnologia agora conhecida ou desenvolvida posteriormente. Ao proceder a 
esse envio, o Utilizador admite e reconhece que tem o direito de fornecer a mesma e tal facto 
não viola o direito de qualquer terceiro, e tem todos os poderes para conceder a licença 
anteriormente referida à Euronete independentemente do material ou meio pelo qual for 
enviado. 
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Privacidade e Informações para Crianças 

 
Não recolhemos intencionalmente dados pessoais ou dados identificáveis de utilizadores com 
idade inferior a 13 anos ou de utilizadores com idade entre os 13 e 18 anos. Devido à natureza 
séria do nosso Site, e à ausência de natureza lúdica, do estilo jogos, do conteúdo do Site, ou de 
outro conteúdo atrativo a menores, não temos razões para acreditar que qualquer menor seja 
atraído para o nosso Site. Para mais informações sobre como protegemos os dados pessoais 
de identificação dos nossos Utilizadores, consulte a nossa Política de Privacidade. 

 

Direito ao bloqueio 

 

Qualquer conduta sua que, na nossa opinião exclusiva, restringe ou inibe qualquer outro 
utilizador de usar ou desfrutar do Site não será permitida. O Utilizador reconhece e aceita que 
a Euronete, por sua decisão exclusiva, poderá a qualquer momento, com ou sem motivo, 
cancelar, suspender temporária ou permanentemente o acesso ou uso do Site, ou qualquer 
parte dele, com ou sem aviso prévio, salvo indicação em contrário ou se proibido por lei 
aplicável. Em caso de cancelamento, suspensão ou bloqueio, o Utilizador não está mais 
autorizado a aceder ao Site. As restrições impostas em relação às informações retiradas do Site 
e as isenções e limitações de responsabilidades estabelecidas nestes Termos e Condições 
mantêm-se inalteráveis. 

 
Regras de Utilização do Site 

 
Estes Termos e Condições constituem as únicas regras de uso do Site, e substitui qualquer 
acordo, proposta e comunicações anteriores, escritos ou orais, efetuados por qualquer meio 
distinto do da sua publicação no Site, respeitante a esta matéria. Qualquer alteração aos 
mesmos será realizada por publicação no Site e entrará em vigor no momento em que se 
tornar publico no Site. 

 
Disposições Finais 

 
Nenhum atraso ou ausência do exercício de um direito ou na aplicação de qualquer um destes 
Termos e Condições da parte da Euronete será interpretado como uma renúncia ao mesmo 
direito, o qual poderá ser exercido posteriormente e a qualquer momento. 

Caso alguma disposição do presente contrato venha a ser declarada ilegal ou inaplicável, a 
mesma será substituída por uma que reproduza o mais fielmente possível e de forma legítima 
a vontade descrita na disposição declarada inaplicável. 

 

Lei Aplicável e foro 

 
O presente contrato e sua interpretação fica submetido à lei portuguesa, O foro da comarca da 
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Maia será competente para dirimir qualquer litígio quanto à existência, validade, eficácia, 
interpretação, aplicação ou integração dos presentes Termos e Condições, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 

 


