Condições de Utilização
Por favor certifique-se que leu as Condições de Utilização antes de utilizar o nosso website (o “website”
http://www.portugalbside.com). Ao aceder, navegar, utilizar e comprar produtos neste website, reconhece que compreende e
concorda com todas as Políticas e Condições disponíveis neste website, nomeadamente as “Condições de Reserva”, “Condições
de Utilização” e “Política de Privacidade”. Se não concorda com alguma parte destas Políticas e Condições, por favor abandone o
website. A Portugal B'side pode a qualquer altura modificar as Políticas e Condições, e a utilização do website está condicionada
aos termos e condições em vigor na altura da mesma.

Privacidade
O utilizador confirma que leu a política de privacidade da Portugal B'side, a qual está disponível no website, e concorda que os
termos dessa política são razoáveis e satisfatórios. Concorda com o uso da sua informação pessoal por parte da Portugal B'side
e/ou terceiros, fornecedores e distribuidores, de acordo com as condições de utilização e de acordo com os termos propostos na
política de privacidade.

Informação de Copyright
O utilizador reconhece que todos os conteúdos deste website, incluindo a informação, dados, software, fotografias, gráficos,
sons, imagens, ilustrações, mapas, design, icons, escrita e outro material e compilações são propriedade intelectual e protegida
por copyright que pertence à Portugal B'side e/ou aos terceiros, fornecedores.

Imagem corporativa e marcas
Portugal B'side e todas as outras marcas que aparecem neste website são trademarks. Não poderá usar, copiar, reproduzir, voltar
a publicar, transmitir, distribuir ou modificar as marcas de algum modo, incluindo em anúncios, publicidade relativa à distribuição
de material neste website, sem o consentimento por escrito da Portugal B'side.

Limitação para uso não-comercial
Este website é para seu uso pessoal e não para propósitos comerciais. O utilizador reconhece que tem a idade legal para criar
obrigações juridicamente vinculativas para a responsabilidade em que possa incorrer como resultado da sua utilização deste
website. É permitido copiar e imprimir eletronicamente ou em papel partes deste Website apenas para a finalidade de utilizar
este website como um recurso à compra. Qualquer outro uso dos materiais neste Website, inclusive reprodução para uma outra
finalidade que não o referido acima, tais como a modificação, distribuição ou republicação, sem consentimento prévio por
escrito da Portugal B'side é proibida.

Ausência de Garantias
Todos os produtos, serviços, conselhos, mercadorias e informações disponíveis através deste website são fornecidos de acordo
com pressupostos de "como é", "como disponível", básico, sem garantias de qualquer espécie, expressas ou implícitas.
Nenhuma garantia é dada nem feita, incluindo mas não limitando a: (i) que a utilização deste Website e todo o software, produtos
ou serviços associados a este website serão livres de erro, (ii) relativamente à integralidade, exatidão, fiabilidade ou a qualidade
de qualquer conteúdo de informação, dados, serviço de aconselhamento ou mercadoria fornecida ou disponibilizada através

deste Website, (iii) no que respeita à disponibilidade dos produtos e / ou serviços através deste website, (iv) que um utilizador
receberá o menor preço disponível para os bens e / ou serviços disponíveis através deste website, (v) em relação aos resultados
que podem ser obtidos do uso deste Website, ou (vi) em relação ao bom desempenho ou não desempenho deste website.partes
irão apresentar-se nos tribunais judiciais de Lisboa. Em qualquer caso, é aplicada a Legislação do Turismo Português.

Limitação de Responsabilidade Civil Geral
Em caso algum deve a Portugal B'side e/ou os seus respetivos fornecedores serem responsáveis por qualquer dano, morte,
perda, reclamação, acidente, atraso, ou por quaisquer danos especiais, exemplares, punitivos, incidentais ou consequentes de
qualquer espécie, seja com base em contrato, ou que estão de alguma forma relacionados com qualquer utilização deste website
ou com qualquer atraso ou incapacidade de utilização deste website, ou para qualquer informação, software, produtos ou
serviços obtidos através deste website, mesmo que uma parte tenha sido avisada da possibilidade de tais danos.

Terceiros
Se enviar pedidos de ou em nome de um terceiro, é responsável por qualquer erro na precisão das informações fornecidas no
âmbito de tal utilização. Além disso, deve informar o terceiro de todos os Termos e Condições aplicáveis a todos os produtos ou
serviços adquiridos através deste website, incluindo todas as regras e restrições aplicáveis aos mesmos. Cada utilizador deste
website, para ou em nome de um terceiro, concorda em indemnizar e segurar cada terceiro seguro, de e contra todas e quaisquer
responsabilidades, perdas, danos, ações e de créditos (incluindo os custos de defesa), em relação ao do terceiro ou o fracasso do
utilizador a cumprir qualquer das suas obrigações, conforme descrito acima. O utilizador é diretamente responsável por
qualquer pedido apresentado incluindo as taxas, encargos e obrigações de desempenho.

Links para outros Websites e Serviços
Este website contém links para serviços e recursos exteriores; qualquer preocupação em relação a tais serviços ou recursos
deverá ser dirigida diretamente ao serviço ou recurso em questão. Nenhuma das partes dá garantias ou garante a precisão ou
integridade das informações ou conteúdos incluídos nos websites desses serviços ou recursos. Os serviços ou recursos não estão
de forma alguma relacionados com este website, e não são, nem seus funcionários, nem agentes.

Lei Aplicável
Os Termos de utilização são escritos em conformidade com as leis Portuguesas. Para resolver qualquer conflito emergente dos
serviços prestados ambas as partes irão apresentar-se nos tribunais judiciais de Lisboa. Em nenhum caso, é aplicada a Legislação
do Turismo Português.

