Termos de Utilização do Site
1. Condições gerais para a utilização do site
Seja bem-vindo ao site da Melco. Para mantermos a nossa presença na Internet sempre atrativa,
informativa e segura para todos os utilizadores, definimos algumas regras básicas. Como utilizador da
nossa presença na Internet, leia por favor, atentamente, as seguintes informações legais. Ao aceder e
utilizar este site, declara estar de acordo com as presentes condições de utilização. Se não estiver de
acordo com as condições de utilização, por favor não utilize o nosso site.
O operador desta presença na Internet e o editor destas condições de utilização é a empresa Melco
International LLC, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suíça (”Melco”, ”nós”, ”o(a) nosso(a)”). (ver aviso
legal)
As condições de utilização do site e os regulamentos sobre a proteção de dados são adaptados,
complementados ou alterados de tempos a tempos. Sempre que aceder ou visitar o site, são válidas
as respetivas versões atuais disponíveis. Por favor, sempre que aceder ao site visite esta página para
consultar as condições de utilização atuais.

2. Proteção da marca e direitos de autor
A Melco International LLC possui os direitos relativamente às marcas registadas, ao nome da marca
Melco e relativamente ao logótipo Melco (apresentado abaixo), assim como relativamente a outras
marcas registadas e não registadas.

A utilização do logótipo Melco está reservada à empresa Melco, aos parceiros da Melco e aos titulares
da licença, aos quais a Melco atribui expressamente a autorização por escrito para a utilização do
logótipo. Está interdita qualquer outra utilização do logótipo Melco.
Não utilize as marcas Melco de forma a induzir o consumidor em erro quanto à relação comercial com
a Melco, ao apoio e aprovação da empresa ou aos seus produtos ou serviços por parte da Melco ou à
origem dos seus produtos e serviços. Qualquer utilização das marcas Melco que possa enganar ou
induzir o público em erro é ilegal e está expressamente interdita.
A utilização de imagens de produtos da Melco também está reservada à empresa Melco, aos parceiros
da Melco e aos titulares da licença, aos quais a Melco atribui expressamente a autorização por escrito
para a utilização das imagens dos produtos. Está interdita qualquer outra utilização das imagens de
produtos da Melco.
Os sites e os elementos neles contidos, tais como informações, textos, imagens, fotos, designs e todos
os outros ficheiros da nossa oferta web estão protegidos legalmente. Esses elementos estão sujeitos
aos direitos de autor, à proteção da marca ou a outros direitos da empresa Melco International LLC ou
das respetivas filiais e sucursais ou licenciantes, salvo menção em contrário. Ao descarregar, copiar,
traduzir ou processar os elementos em outros meios, por ex. no seu próprio site, em meios sociais, em
plataformas de compra e troca ou numa base de dados, não lhe serão transferidos quaisquer direitos.
Os elementos só são utilizáveis de forma livre para fins de navegação. Se os elementos forem
reproduzidos, na totalidade ou parcialmente de qualquer forma, eletronicamente ou por escrito, para a
utilização pessoal e não comercial, deve ser mencionada expressamente a fonte, e todas as indicações
existentes referentes aos direitos de autor, devendo outros direitos de proteção permanecer intactos.
Qualquer utilização, reprodução e imitação etc. da nossa presença na Internet, ou partes da mesma,
para utilização comercial ou não pessoal, apenas é permitida com o consentimento prévio por escrito
da Melco International LLC.
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3. Nenhuma responsabilidade relativamente a sites de terceiros
A oferta web da Melco também contém links ("hiperligações") para sites na Internet que são criados e
atualizados por terceiros. A Melco não tem qualquer influência relativamente a essas ofertas web de
terceiros, e por isso, também não tem conhecimentos detalhados sobre os conteúdos dessas ofertas
web.
As hiperligações no site destinam-se apenas a facilitar a navegação ao utilizador do site da Melco. Ao
utilizar as hiperligações, a Melco proporciona apenas o acesso a essas ofertas web, não assumindo
qualquer responsabilidade pelos conteúdos desses sites. A Melco também não se apropria dos
conteúdos dos sites que podem ser acedidos através da hiperligação. Os proprietários dos sites
interligados são os responsáveis únicos pelos respetivos conteúdos e pelos produtos que
eventualmente aí são oferecidos e pelas respetivas encomendas.
Ao utilizar este site, está a consentir que a Melco não é responsável por declarações ou apresentações
legalmente inadmissíveis nos sites, para os quais é referenciado mediante uma hiperligação. Em
particular, está excluída a responsabilidade da Melco relativamente à infração de direitos de autor e de
marcas, e aos direitos pessoais provenientes dos conteúdos desses sites.

4. Finalidade e conteúdo deste site – nenhumas ofertas
O site contém informações gerais, conteúdos de publicidade e descrições dos produtos Melco. Essas
informações e ilustrações são exemplos da gama de produtos da Melco, não sendo, no entanto, ofertas
de produtos ou serviços, ofertas vinculativas ou a solicitação para ofertas da Melco, das sociedades do
grupo ou dos seus distribuidores. Se estiver disponível uma loja online, todas as ofertas do comércio
eletrónico são consideradas como sendo não vinculativas.
A Melco não oferece nenhuma garantia para que os produtos que são apresentados no site também
estejam disponíveis no seu país. Os acessórios apresentados são parcialmente opções, dependendo
do país. O seu distribuidor Melco poderá dar-lhe uma vista geral detalhada sobre todos os produtos
Melco que estão disponíveis no seu país.

5. Nenhuma garantia
A Melco toma todas as medidas razoáveis para garantir a exatidão das informações contidas neste
site. No entanto, não é possível assumir o compromisso ou dar garantias para a atualização, integridade
e exatidão dos dados, bem como relativamente às funcionalidades, aos links ou aos conteúdos. A
Melco não pode dar o compromisso ou garantir, em especial, que ao utilizar o site não haja a infração
de direitos de terceiros, que não sejam da propriedade da Melco ou das sociedades do grupo Melco.

6. Limitação e exclusão de responsabilidade
Todas as informações, páginas ou funções disponibilizadas deste site podem ser suspensas temporária
ou permanentemente por parte da Melco. A Melco não é responsável, ou seja, não pode ser
responsabilizada de qualquer forma legal, relativamente à interrupção temporária ou total ou suspensão
de informações, páginas ou funções deste site.
A Melco ou as sociedades do grupo Melco rejeitam, desde que legalmente permitido, qualquer
obrigação e responsabilidade jurídica pelos danos, defeitos ou perdas, e em particular, quaisquer
direitos a indemnização por danos diretos, indiretos, imediatos ou danos consequentes, lucro/utilização
cessante e danos ou perda de dados, causados ao utilizador ou a um terceiro, associados a este site.
A Melco não é responsável, em caso algum, pelo conteúdo ilícito dos dados guardados ou pela
utilização abusiva por parte do utilizador, ou pela perda de dados, a existência de vírus ou de outros
componentes nocivos. Esta limitação de responsabilidade é válida, independentemente do fundamento
jurídico da responsabilidade. Fica reservado o direito relativamente a uma responsabilidade legal
obrigatória mais extensa, por exemplo relativamente a uma negligência grosseira ou intenção ilícita.

7. Proteção de dados
A proteção da sua privacidade é muito importante para nós. Por favor, consulte os regulamentos sobre
a proteção de dados, que estão sujeitos a estas condições de utilização, para obter informações sobre
a forma como tratamos os seus dados.
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8. Outros termos
No caso de alguns termos ou partes destas condições de utilização se revelarem nulas ou inválidas,
isso não afetará a validade das restantes condições de utilização. Estas condições de utilização regemse pela lei suíça, sob exclusão da Convenção das Nações Unidas sobre a Venda Internacional de
Mercadorias (Convenção de Viena). Desde que legalmente permitido, os tribunais ordinários
competentes encontram-se em Frauenfeld, Suíça, para todos os litígios provenientes destas condições
de utilização ou da utilização do site, sob reserva da Melca poder processar o utilizador no local da sua
residência.

9. Contacto
Se tiver dúvidas relacionadas com estas condições de utilização, contacte por favor, por escrito, a Melco
International LLc, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Suíça ou via email: info@melco.ch.
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