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Esta autorização permite que o seu Banco debite a sua conta de acordo com as instruções da LEOBERI Comercio e Servicos, Lda. A autorização não produz 
efeitos imediatos. Esta forma de pagamento está disponível para bancos de países da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mónaco.   

Celebro nesta data, com a LEOBERI Comércio e Servicos, Lda,  com sede na Rua 31 de Janeiro, 81, 1A, 9000-561 Funchal, inscrita na CRC de Funchal sob o 
número único de matrícula e pessoa coletiva 509910858, com o capital social € 5.000,00, um Contrato de Adesão ao Serviço Spicaros, que se rege pelas 
condiçoes constantes do verso deste Contrato, que dele fazem parte integrante, das quais tomei conhecimento e dou o meu acordo e declaro ter recebido, nesta 
data, uma cópia deste Contrato.  



CONTRATO - CLIENTE

Artigo 1 º - Termos e Condições Gerais
1.1. Os termos e condições (doravante Condições Gerais) são aplicados às condições do serviço prestado (doravante denominado "Serviço ou Serviço SPICAROS") por LEOBERI Comércio e Serviços, Lda. , com sede na Rua 
31 de Janeiro, 81, 1A, 9000-561 Funchal (doravante "SPICAROS") para o Cliente.
1.2. Faz parte integrante do presente Acordo, a oferta comercial publicada online no site http://spicaros.com/pdf/spicaros_clientes_pt.pdf.
1.3. Para todos os serviços, a SPICAROS informará os clientes de todas as alterações nas características, limitações dos serviços e/ou preços destes, com um aviso prévio de 30 dias, através das páginas do site
http://spicaros.com/pdf/spicaros_clientes_pt.pdf e para o endereço de e-mail fornecido pelo Cliente. Neste caso, o Cliente poderá cancelar o serviço dentro de 30 dias a contar da notificação, sem qualquer encargo ou taxa. Na 
ausência de notificação de rescisão, as alterações serão consideradas aceites.

Artigo 2 º - Âmbito de recursos de fornecimento e serviços
2.1. A SPICAROS permite ao cliente e utilizadores que irão utilizar o serviço, a utilização de todas as funcionalidades dos serviços descritos nas páginas “PRODUTOS da apresentação constante do site 
http://spicaros.com/pdf/spicaros_clientes_pt.pdf, sendo os mesmos licenciados para uso exclusivo do cliente na duração do contrato, incluindo as Características adicionais descritas abaixo.
2.2. Os clientes utilizam o serviço SPICAROS para recrutamento e para promoverem online a apresentação das suas empresas, produtos e serviços, desenvolverem as suas lojas online e captar novos clientes fazendo mais 
vendas.
2.3. O serviço, além de oferecer aos clientes e utilizadores que se registarem na SPICAROS as funcionalidades acima descritas, oferece ao Cliente algumas características básicas e um painel de controle para gestão dos 
conteúdos que o cliente necessite de desenvolver (a partir de Julho de 2015, conterá também informação sobre estatísticas uteis diversas a definir pela SPICAROS).
2.4. O cliente também devera ativar diretamente a partir de seu painel de controlo os recursos adicionais dos serviços que estão indicados em http://spicaros.com/pdf/spicaros_clientes_pt.pdf.
2.5. O Serviço SPICAROS não inclui o fornecimento de conectividade à Internet. São da inteira responsabilidade do cliente gerir, escolher e manter a conectividade à internet e bem como assumir o seu custo.

Artigo 3 º - Custos do serviço e condições de pagamento
3.1. O serviço SPICAROS inclui o pagamento de uma só vez relativo ao uso do pacote escolhido pelo cliente, ao preço indicado na oferta.
3.2. O serviço é também disponibilizado pelo pagamento de um pagamento inicial acrescido de 11 mensalidades, de acordo com os preços indicados na oferta ao momento da aquisição do serviço.
3.3. A SPICAROS pode suspender o serviço e / ou rescindir o contrato a qualquer momento e sem aviso prévio em caso de não pagamento ou atraso no pagamento total ou parcial da mensalidade.
3.4. O serviço SPICAROS poderá ser gratuito para determinados períodos de tempo ou para as promoções especiais que serão anunciadas no http://www.spicaros.com. Entende-se que a oferta gratuita do Serviço Base será 
aplicada apenas para o período especificado no referido site e que, após o termo do qual o cliente será obrigado a pagar a taxa mensal especificada na oferta que será comunicada ao Cliente através do site 
http://www.spicaros.com, com 30 dias de aviso prévio, durante o qual o Cliente poderá cancelar o serviço por meio de notificação a ser enviada por carta registada.
3.5. O Serviço SPICAROS deve ser liquidado até o último dia de cada mês, através de paypal, cartão de crédito, transferência bancária ou débito em conta.

Artigo 4 º - Obrigações do Cliente
4.1. O Cliente compromete-se a utilizar o Serviço de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais.
4.1.1. Em particular, o Cliente compromete-se, durante a utilização do serviço, a cumprir os TERMOS E CONDIÇÕES SPICAROS, bem como a POLITICA DE PRIVACIDADE S-PROFILE e a não se envolver em qualquer conduta 
que prejudique os direitos dos outros clientes e utilizadores, ou, em qualquer caso, violação de direito.
4.2. O Cliente é obrigado a manter os códigos e senhas, de utilização para acesso ao “back office” do serviço em sigilo e em total conformidade com a legislação vigente em matéria de proteção de dados pessoais, e é, portanto, 
responsável por qualquer dano causado por conhecimento destas senhas por terceiros. O Cliente compromete-se a notificar imediatamente o SPICAROS de qualquer roubo de senhas ou de qualquer conhecimento da senha por 
terceiros.
4.3. No âmbito dos serviços do SPICAROS envolvendo comunicações e / ou atividades promocionais do cliente em relação aos utilizadores, o Cliente será o único responsável pelo conteúdo da mensagem enviada e a SPICAROS 
fica desde já isenta de qualquer responsabilidade por prejuízos que, direta ou indiretamente possam resultar desses conteúdos.
4.4. O Cliente será diretamente responsável pela veracidade, exatidão e legalidade dos conteúdos que possam ser publicadas nas páginas do sistema personalizável.
4.5. Em caso de incumprimento por parte do Cliente de qualquer das obrigações acima, e / ou o uso indevido do serviço, o SPICAROS tem o direito de suspender o serviço ou de rescindir o contrato mediante notificação ao Cliente 
por e-mail ou carta registada, sendo ainda obrigação do cliente devolver o router.

Artigo 5 º - Prazo e Rescisão
5.1. O serviço será prestado por um período de 1 ano e será renovado automaticamente a cada ano, a menos que haja aviso prévio a ser enviado pelo cliente com 30 dias de antecedência.
5.2. O SPICAROS terá o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo e sem qualquer responsabilidade por notificação enviada por e-mail com 30 dias de antecedência.
5.3. Em qualquer caso de cessação dos efeitos do contrato, por qualquer motivo, o Cliente deverá devolver à SPICAROS quaisquer equipamentos que lhe tenham sido facultados para prestação do serviço, e às suas próprias custas.
5.4. O Cliente deverá iniciar o pagamento do serviço antes da ativação do mesma, sendo que a SPICAROS disponibiliza de imediato, os serviços acordados ao cliente e/ou utilizador na plataforma WEB SPICAROS, com exceção 
dos vídeos que serão produzidos de acordo com as datas a definir entre as partes, dependendo essa entrega do tipo de serviço adquirido pelo cliente. 

Artigo 6 º - Termos e Condições SPICAROS e Política de Privacidade S-PROFILE
6.1. Os Clientes e/ou utilizadores deverão cumprir o estabelecido nos TERMOS E CONDIÇÕES SPICAROS, conforme apresentados em  http://spicaros.com/38_madeira/terms-of-service e na POLITICA DE PRIVACIDADE 
S-PROFILE, conforme consta de http://spicaros.com/38_madeira/privacy-policy. 

Artigo 7 º - Serviço de Manutenção
7.1. O Cliente é informado que apenas a SPICAROS pode intervir para a manutenção do Serviço, e para qualquer alteração, reparação e substituição dos serviços fornecidos.
7.2. O Cliente não está autorizado a extrair dados e / ou manipular de qualquer forma e / ou fazer qualquer alteração ao Serviço; nem entregar a terceiros e / ou permitir que qualquer alteração e / ou reparação e / ou manutenção 
e / ou operação de terceiros em qualquer parte do Serviço.
7.3. No caso de uso não estar em conformidade com as especificações fornecidas pela SPICAROS ou não-cumprimento das condições referidas no parágrafo anterior, o custo da alteração ou reparação será suportado pelo Cliente.
7.4. Em caso de violação do presente artigo a SPICAROS não será de forma alguma responsável por quaisquer consequências decorrentes de qualquer mau funcionamento do serviço, sem prejuízo do direito de ação contra o Cliente.
7.5. A SPICAROS pode suspender temporariamente o serviço de apoio ao cliente, mas não por períodos superiores a cinco dias consecutivos.

Artigo 8 º - Responsabilidade da SPICAROS
8.1. O serviço é oferecido pela SPICAROS "tal como está" sem garantia de funcionamento. Em qualquer caso a SPICAROS está empenhada em utilizar a melhor tecnologia e os melhores recursos à sua disposição para garantir 
a funcionalidade do serviço. O Cliente concorda que a SPICAROS não deve em nenhum caso ser responsabilizada por atrasos ou falhas no desempenho dos serviços em situações fora do controle razoável da SPICAROS, tais 
como, mas não limitados a:
 o         (I) situações de força maior;
 o         (II) situações causadas por terceiros, tais como, mas não limitados a, interrupção ou mau funcionamento dos serviços dos operadores de telecomunicações e / ou linhas de energia elétrica;
 o         (III) o mau funcionamento dos terminais ou em outros sistemas de comunicação utilizados pelo cliente.
8.2. Em caso de interrupção da funcionalidade do Serviço, SPICAROS tem o compromisso de restaurá-lo o mais rápido possível, mas não pode ser responsabilizada pelo Cliente, exceto nos casos de dolo ou culpa grave. O 
utilizador concorda que a SPICAROS não deve, em nenhum caso ser responsabilizada por atos ou omissões cometidos pelo Cliente e em conflito com as obrigações por eles assumidas de acordo com estas condições e não se 
responsabiliza por falhas devido a defeitos nos meios necessários para o acesso, e ao uso indevido dos mesmos ao Site. A SPICAROS não será em nenhum caso responsabilizada por qualquer terceira parte por perda de lucros, 
perda de lucros ou de qualquer outra forma de lucros cessantes ou indireta e danos consequentes relacionados com a execução destes Termos de Serviço.
8.3. O Cliente isenta a SPICAROS de responsabilidades por quaisquer danos, de qualquer tipo e gênero, para quem causou, decorrentes do Serviço da SPICAROS e /ou relacionados com o uso do site e dos Serviços.
8.4. O Cliente concorda em indemnizar a SPICAROS de qualquer responsabilidade que esta tenha para cumprir, devido à utilização do Serviço por parte do Cliente.
8.5. Não obstante, a compensação pelos danos causados ao Cliente e / ou a terceiros pela utilização ou não utilização do serviço, esta não deve exceder o montante pago pelo cliente durante os três meses anteriores à ocorrência 
do evento danoso.

Artigo 9 º - Direitos de propriedade intelectual
9.1. Todas as marcas comerciais (registados ou não), patentes, bem como todo e qualquer trabalho intelectual, marca distintiva ou nome, imagem, fotografia, texto escrito ou gráficos, e mais geralmente qualquer outro bem 
incorpóreo protegido por leis e convenções internacionais sobre propriedade intelectual e propriedade industrial são e permanecem propriedade exclusiva a SPICAROS, bem como qualquer direito de exploração.
9.2. Qualquer uso, mesmo que parcial, do mesmo é proibido sem autorização prévia por escrito da SPICAROS, a favor da qual são reservadas, exclusivamente, todos os seus direitos.

Artigo 10 º - Rescisão cláusula
A rescisão do contrato entre as partes pode ser determinado pelos seguintes casos:
 •          início suportado por uma das partes de um processo de falência;
 •          cessação do exercício por qualquer das Partes;
 •          atraso superior a 60 dias na entrega ou a execução do serviço por SPICAROS ou pagamento por parte do Cliente, excluindo circunstâncias acidentais e os de força maior,
 •          A perda das licenças ou direitos necessários para a prestação do serviço.

Artigo 11 - Lei aplicável – Jurisdição
 •          11.1. A este contrato é aplicada a legislação portuguesa em vigor.
 •          11.2. Qualquer litígio será tratado pelo tribunal da comarca do Funchal.


