Condições Gerais de Utilização
Se depois de ler as “Condições Gerais” decidir permanecer no site significa que ACEITOU OS TERMOS E
CONDIÇÕES para a sua utilização.

A Xtravel disponibiliza neste site um conjunto de informações, tanto quanto possível actualizadas, relativamente à
actividade desenvolvida no âmbito das suas atribuições, com o objectivo de, por conta dos respectivos
Promotores, divulgar e promover junto do público em geral, os serviços da agência Xtravel.


Os preços apresentados já incluem IVA à taxa legal em vigor.



Neste site não existe a opção de venda, existe a possibilidade de reserva de lugar, com a correspondente
criação de uma “Referência multibanco” multibanco única, pessoal e intransmissível, para que possa
proceder ao pagamento da reserva após a criação da referida “Referência multibanco”

A informação presente neste site foi incluída de boa fé e serve exclusivamente para informação geral, sendo a sua
utilização de risco exclusivo do utilizador.
1. Exoneração de Responsabilidade

A Xtravel declina qualquer responsabilidade por danos que possam surgir na sequência da utilização deste
site ou de quaisquer outros sites a ele ligados. Do mesmo modo, não é dada qualquer garantia de que o
acesso a este site seja ininterrupto ou isento de erros, vírus ou de qualquer outro material prejudicial e não
está sujeito a reclamações, penalizações, estragos ou despesas que possam surgir quer do uso ou
incapacidade

do

site,

quer

ainda

do

acesso

não

autorizado

ou

da

alteração

do

mesmo.

A Xtravel reserva-se ao direito de realizar alterações e correcções, suspender ou encerrar este site quando
considerar

apropriado

e

sem

necessidade

de

pré-aviso

a

qualquer

utilizador.

A Xtravel não filtra ou monitoriza previamente o conteúdo transmitido a este site por terceiros e não é
responsável pela filtragem de nenhum conteúdo desse tipo. Caso notificada, a Xtravel pode investigar uma
alegada violação aos Termos e Condições de Utilização do site e podem determinar que a informação seja
removida do mesmo.

O utilizador concorda em não transmitir a este site qualquer conteúdo ilícito, difamatório, pornográfico,
escandaloso, ou qualquer outro conteúdo que possa constituir conduta que viole alguma lei. A Xtravel vai
colaborar com quaisquer autoridades competentes para a aplicação da lei que ordene a revelação da
identidade de qualquer pessoa que transmita tais conteúdos.

A presente exoneração não pretende limitar a responsabilidade da Xtravel, nem excluir a sua responsabilidade
nos casos em que tal é legalmente permitido.

2. Copyright e Direitos de Propriedade

O conteúdo deste site, incluindo imagens, texto, publicidade, materiais áudio, vídeo ou outros, está protegido
por Direitos de Autor e Direitos Conexos, nos termos gerais do direito e pela legislação nacional e internacional
de Protecção da Propriedade Intelectual.

Não sendo permitido exibir, reproduzir, modificar ou transmitir os conteúdos do site de forma alguma, seja com
o propósito público ou comercial, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da Xtravel.

Exceptuando-se a esta interdição os usos autorizados por lei, nomeadamente, o direito de citação, desde que
claramente identificada a sua origem.

Algumas partes do site podem conter imagens ou vídeos que são alvo de direitos de copyright dos seus
fornecedores.

Os dados pessoais que nos sejam fornecidos, seja através de correio electrónico, envio de ficheiros ou de
outro modo, serão considerados não confidenciais e não reservados. Ao transmitir conteúdos para este site, o
utilizador automaticamente concede à Xtravel todos os direitos e propriedades exclusivas sobre esses
mesmos conteúdos, concordando na sua utilização livre.

Está expressamente proibida a utilização deste site para fins ilegais ou quaisquer outros fins que possam ser
lesivos para a imagem da Xtravel.

3. Uso e Risco

Este site contêm links para sites de terceiros, fornecidos unicamente para conveniência e acessibilidade do
utilizador. A Xtravel não endossa o conteúdo de qualquer desses sites de terceiros e não é responsável pelo
conteúdo dos mesmos. O acesso e visita a esses sites são conduzidos por inteiro risco do utilizador.

É proibido ao utilizador criar ou introduzir neste site quaisquer tipos de vírus ou programas que o danifiquem
ou contaminem ou aconselhar terceiros a fazê-lo. Os infractores serão alvo de processo criminal.

Toda e qualquer questão emergente das Condições Gerais de Utilização do site devem ser dirigidos para a
sede da Xtravel, situada na Avenida Marechal Craveiro Lopes, 8ºB, 8º andar, 1070-284 Lisboa, via Fax 21 601
23 44 ou via para geral@xtravel.pt

