Termos e Condições CARRIS_WIFI
Os presentes “Termos e Condições” definem as regras que regulam o acesso e utilização da
rede Wi-Fi gratuita (“adiante designada por CARRIS WI FI”) disponibilizada pela CARRIS.
O acesso e a utilização à rede CARRIS WI FI pressupõe a leitura, o conhecimento e a aceitação
do disposto nos presentes Termos e Condições.
O utilizador expressamente reconhece e declara que conhece, entende e aceita o disposto
nos presentes Termos e Condições.
O utilizador declara possuir a capacidade jurídica necessária que lhe permite aceitar os
presentes Termos e Condições.
A CARRIS reserva-se o direito de proceder à alteração ou reajustamento dos presentes Termos
e Condições
Condições de acesso
A rede CARRIS WI FI é gratuita, apenas disponibilizada nos locais definidos pela CARRIS e
compatível com todos os equipamentos com Wi-Fi.
Para aceder à rede CARRIS Wi-Fi é necessário que o utilizador:
a) tenha um equipamento compatível com Wi-Fi;
b) esteja numa zona de cobertura com acesso à rede;
c) no equipamento com o qual acede, visualize as redes sem fios que estão
disponíveis;
d) selecione a rede CARRIS Wi-Fi.
O acesso à rede gratuita CARRIS Wi-Fi encontra-se condicionado à aceitação expressa e
incondicional dos presentes termos e condições e à demais legislação aplicável.
É expressamente proibida a utilização da rede CARRIS Wi-Fi para:
a) fins ilícitos ou contrários à lei, designadamente através da transferência (upload ou
download) de ficheiros com conteúdo criminoso ou protegidos pelo Direito Intelectual,
bem como através da realização de atividades proibidas por lei.
b) realização de transferências (upload ou download) em sistemas de peer-to-peer.
A CARRIS reserva-se o direito de tomar todas as providências que entenda necessárias para
salvaguarda dos seus direitos no caso de violação ou de tentativa da violação dos presentes
Termos e Condições, podendo optar por suspender, bloquear ou eliminar o acesso e a
utilização da rede CARRIS Wi-Fi sem que para o utilizador advenha o direito a qualquer
compensação ou indemnização em virtude de tal facto.
A CARRIS não será responsável por quaisquer prejuízos sofridos pelo utilizador, decorrentes
de:
a) Atrasos, interrupções, erros e suspensões de comunicações que tenham origem em
fatores fora do seu controlo;
b) Extravio de dados, bem como da suspensão, interrupção ou qualquer outra
anomalia da rede CARRIS Wi-Fi;
c) Danos acidentais ou voluntários causados ao utilizador por terceiros ou resultantes
da sua utilização da rede CARRIS Wi-Fi.
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O utilizador é responsável por:
a) Adquirir e assegurar a manutenção dos equipamentos (hardware) e dos programas
informáticos (software) que necessite para o acesso à rede CARRIS Wi-Fi;
b) Toda a informação que disponibiliza na Internet;
c) Quaisquer prejuízos causados a terceiros, à CARRIS e a si próprio
O tráfego de dados entre a rede Wi-Fi e o Dispositivo periférico utilizado pelo utilizador é
enviado sem encriptação.
O Utilizador aceita o risco de que os dados em trânsito possam ser recebidos por outros que
não aqueles a quem se destinam.
É pessoalmente responsável por proteger o tráfego de dados entre o Dispositivo Periférico e
a rede Wi-Fi contra qualquer acesso não autorizado por parte de terceiros.
É ainda considerado/a pessoalmente responsável por proteger o Dispositivo Periférico contra
vírus, Cavalos de Troia e outras formas de acesso indesejadas ao Dispositivo Periférico.
A adesão ao serviço comporta a aceitação do utilizador de que conhece os riscos inerentes à
navegação na internet, competindo-lhe a si, escolher os locais por onde navega e a adoção
de toda e qualquer medida adequada à sua proteção.

NOTA: Este documento pode ser alterado sem aviso prévio
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