TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Introdução
Estes termos e condições de utilizador regem a sua utilização do doomoo website e
de quaisquer meios de comunicação social que o doomoo utilize, tais como
Facebook e Instagram, (abaixo referidos conjuntamente como o "Website"), e
qualquer acordo que possa celebrar com o doomoo através do Website.
o doomoo tem o direito de, a qualquer momento, fazer alterações a estes termos e
condições, como entender, sem aviso prévio específico. Quando o doomoo alterar
estes termos e condições, o doomoo tornará os novos termos e condições
disponíveis no Website.
Ao utilizar o Website, o utilizador aceita estes termos e condições de utilização. Se
não aceitar estes termos e condições, não deverá utilizar o Website.
2. Conteúdo
O objectivo do doomoo é que o conteúdo do Website e as informações nele
prestadas sejam actualizados e precisos. No entanto, é possível que alguma
informação no Website possa ser imprecisa. doomoo não aceita, portanto,
qualquer responsabilidade por quaisquer erros tipográficos ou de impressão, ou
qualquer informação no Website que não esteja actualizada.
3. Ligações
O Website pode exibir links para outros websites que não pertencem ao doomoo e
não estão sob o controlo do doomoo. doomoo não aceita qualquer responsabilidade
pela protecção da privacidade ou do conteúdo desses websites; doomoo exibe os
links para ajudar os visitantes do Website a encontrar mais informações sobre
tópicos específicos. Estes sítios web têm os seus próprios termos e condições
separados, bem como políticas de privacidade.
O Website tem uma página de localização de loja contendo os dados de contacto
dos retalhistas e distribuidores doomoo. Os distribuidores e retalhistas são
independentes do doomoo. O localizador de lojas é-lhe fornecido como um serviço,
para que possa contactar um retalhista próximo.
4. Cores
doomoo não pode garantir que as cores mostradas no Website sejam uma
representação exacta das cores reais dos produtos. A forma como as cores são
mostradas no ecrã depende, entre outras, das configurações do seu computador.
5. Confidencialidade e dados pessoais, etc.
doomoo tratará todos os dados pessoais com o devido cuidado, tais como nome,
morada, que fornecer ao doomoo, ou que o doomoo tenha acesso como resultado
de compra, registo de produtos comprados, apresentação de classificações de
produtos e revisões, quando participa em concursos ou se inscreve em boletins
informativos, por exemplo.
Leia mais sobre a nossa Política de Protecção de Dados aqui.

6. Material que carrega ou envia para o doomoo de alguma outra forma
Ao enviar material para o doomoo ou carregar material para o Website, meios de
comunicação social, por exemplo, texto, fotografias, vídeos e outras imagens,
concede ao doomoo uma licença não exclusiva em si ou através de outra parte sem
limitações e utilizando todas as tecnologias e meios de comunicação, e em todas
as formas, para utilizar o material em todo o mundo. Também aceita que o
doomoo possa alterar e editar o material para que possa ser utilizado como
doomoo considerado apropriado. Pode revogar esta licença em qualquer altura,
notificando o doomoo sobre isto. Ao revogar a licença, o doomoo deve deixar de
utilizar o material o mais rapidamente possível, e o mais tardar no prazo de três
meses. Contudo, o doomoo não tem a obrigação de retirar material que já tenha
sido distribuído.
Só pode enviar material para o doomoo a que tem direito. Ao enviar o material
para o doomoo, o utilizador confirma ao doomoo que tem o direito de conceder ao
doomoo a licença de acordo com o parágrafo anterior, que o doomoo não tem
qualquer responsabilidade pelo material que enviou, e que manterá o doomoo
inofensivo e compensará o doomoo por todas as perdas, ferimentos ou danos que o
doomoo possa sofrer como resultado da sua utilização do material, desde que o
doomoo utilize o material de acordo com a licença acima referida.
7. Marcas registadas, direitos de autor e outros direitos de propriedade
intelectual
As marcas registadas, nomes de produtos, outras marcas distintivas, desenhos e
nomes de domínio utilizados no Website pertencem ao doomoo, quer estejam ou
não registados.
Os conteúdos do Website são protegidos por direitos de autor e pertencem à
difusão delta, ou são licenciados pelo doomoo.
O utilizador não deve descarregar, guardar no seu computador ou utilizar material
do Website, a menos que tenha recebido autorização por escrito do doomoo, ou
que seja declarado no Website que o material pode ser descarregado e utilizado de
uma determinada forma.
8. Responsabilidade
o doomoo não será responsável por quaisquer danos directos, indirectos,
incidentais, especiais ou consequenciais decorrentes ou relacionados com o
presente acordo, resultantes da utilização ou incapacidade de utilização do site ou
mensagens recebidas ou produtos ou serviços adquiridos ou resultantes do acesso
não autorizado ou da alteração das transmissões ou dados do utilizador, incluindo,
entre outros, danos por perda de lucros, mesmo que o doomoo tenha sido avisado
da possibilidade de tais danos.
Se possuir os direitos de autor sobre qualquer informação publicada no website do
doomoo, pode mandar removê-la enviando o seu pedido para info@doomoo.com
9. Outros termos
Estes termos e condições são regidos pelas disposições da Bélgica

10. Informação sobre a empresa
DELTA DIFFUSION SA/NV
Chaussée de Namur 39, b201
B-1457 Nil-Saint-Vincent
Belgium
Tel. +32-10-65 19 90

