AVISO LEGAL
Bem-vindo a www.mybicflex.com!
Esperamos que considere o nosso site útil, informativo e divertido. Visite-nos com regularidade e fale
de nós aos seus amigos. Tudo o que pedimos em troca é o respeito pelas Condições seguintes. Leiaas atentamente, pois, a utilizar o nosso site, está automaticamente a aceitá-las.
Obrigado pela sua visita!

REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO
O acesso e a utilização de www.mybicflex.com estão sujeitos às condições expostas no presente
aviso e na legislação aplicável. O Grupo BIC (“BIC”) pode rever estas condições pontualmente
mediante a atualização desta publicação.
Todo o conteúdo (imagens, texto, marcas comerciais, logótipos, designs, nomes de produtos) de
www.mybicflex.com está sujeito a copyright e não pode ser distribuído, descarregado, modificado,
editado, reutilizado, republicado, reproduzido, transmitido, realizado, exposto ou usado de algum
outro modo, exceto conforme previsto no presente por qualquer meio mecânico e eletrónico sem a
autorização escrita expressa da BIC.
A BIC aplicará esforços razoáveis para incluir informação atualizada e exata neste site, mas não
concede garantias ou reivindicações quanto à sua exatidão. Todos os utilizadores concordam com
este acesso e utilização da www.mybicflex.com e do conteúdo do mesmo por sua conta e risco. Nem
BIC nem qualquer parte envolvida na criação, produção ou distribuição deste site será responsável
por quaisquer danos diretos, incidentais, consequenciais, indiretos ou punitivos que emerjam do seu
acesso, utilização ou incapacidade para utilizar este site ou quais erros ou omissões no conteúdo do
mesmo.
A BIC não concede quaisquer garantias ou reivindicações sobre qualquer site que não seja da BIC ao
qual você possa aceder. A BIC realiza todos os esforços apenas para incluir ligações a sites que
partilham os nossos elevados padrões. No entanto, a BIC não dispõe de qualquer controlo sobre as
ligações feitas aos sites da BIC por terceiros. Quando aceder a um site que não seja da BIC, deve
compreender que este é independente da BIC. A BIC não pode monitorizar ou rever o conteúdo de
todos os sites e não assume qualquer responsabilidade ou obrigação que emerja do conteúdo das
ditas páginas fora do site. No entanto, a BIC não sanciona nem aceita quaisquer responsabilidades
pelo conteúdo ou a utilização de um site terceiro que esteja ligado a www.mybicflex.com. Não
dispomos de qualquer controlo sobre as práticas de privacidade de sites que possuem ligações a este
site. Deve consultar a declaração de privacidade da BIC e a política de privacidade de qualquer site
com ligações a este site. Cabe a cada utilizador tomar as precauções necessárias para assegurar que a
utilização da Internet é isenta de materiais ofensivos. O seguimento mediante hiperligações para
páginas exteriores ao site é por sua conta e risco.
Ao aceder a www.mybicflex.com cada utilizador também concorda em não publicar nem transmitir
qualquer material ofensivo, nocivo, ilegal, ameaçador, injurioso, difamatório, obsceno, abusivo,
odioso, inflamatório, discriminatório, pornográfico ou profano ou qualquer material que possa

constituir ou encorajar condutas que seriam consideradas um crime, causadoras de responsabilidade
civil, ou que infrinjam a lei sobre qualquer de outro modo. A BIC reserva-se o direito de tomar as
medidas que considerar apropriadas nos casos em que os seus sites forem utilizados para disseminar
os ditos materiais.
Tenha em conta que todas as marcas, logótipos, designs, nome de produtos, constem ou não em
impressão com maiúsculas ou com símbolos de marca registada, são marcas registadas da BIC, das
suas filiais, subsidiárias e empresas associadas ou dos seus licenciantes ou parceiros de joint venture.
A distribuição, transferência, edição, modificação, reutilização, reprodução, republicação,
transmissão, atuação, exibição ou outras utilizações destas marcas registadas ou outros materiais,
exceto conforme permitido na presente, são expressamente proibidas e podem violar as leis relativas
aos direitos de copyright e marca registada, difamação, privacidade e publicidade e os estatutos e
regulamentos de comunicações. Adicionalmente, tenha em conta que a BIC ativa e agressivamente
procura aplicar os seus direitos de propriedade intelectual na medida permitida pelo direito.
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Alojamento do Site:
Este site está alojado na nuvem por Microsoft Azure. Está localizado geograficamente no centro de
alojamento da Microsoft Azure nos Países Baixos. Para mais informação, visite
http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

