Semanas do RCI – Termos de Utilização
ACORDO ENTRE O MEMBRO E O RCI EUROPE
Este site é disponibilizado aos Membros pelo RCI Europe ("RCI", "nós", "nos" ou
"nosso"). A utilização deste site e/ou a aceitação do mesmo por parte do Membro
sem modificação dos termos, condições e avisos publicados neste site (os "Termos")
constitui a aceitação de todos esses Termos por parte do Membro. SE NÃO
CONCORDAR COM ESTES TERMOS, O MEMBRO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A UTILIZAR
ESTE SITE. AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITO", OU AO COMPLETAR O PROCESSO DE
REGISTO E DEPOIS CLICAR NO BOTÃO "CONTINUAR", OU, AO REGISTAR-SE
ANTERIORMENTE, AO INICIAR A SESSÃO NESTE SITE, ESTÁ A DECLARAR QUE É UM
MEMBRO ACTUAL DO RCI, E QUE CONCORDA EM FICAR VINCULADO A ESTES
TERMOS.
Estes Termos aplicam-se tanto à utilização por parte do Membro como a todo o
tráfego da Internet que visite este site. O RCI reserva-se o direito, por seu livre
arbítrio, de modificar, alterar ou de qualquer outra forma e em qualquer altura
actualizar estes Termos. Essas modificações, alterações ou actualizações entrarão
em vigor imediatamente após a publicação. Ao utilizar este site após o RCI ter
publicado um aviso sobre essas modificações, alterações ou actualizações, o Membro
concorda em ficar vinculado a esses termos revistos. Este site permite ao Membro
ligar-se a muitos outros sites que podem ou não estar afiliados a este site e/ou ao
RCI, e que podem ter termos, condições e avisos de utilização que diferem de ou
contêm termos, condições ou informações adicionais ao Termos especificados neste
site. O acesso do Membro a esses sites através de links fornecidos neste site é
regulado pelos termos, condições, avisos e políticas de utilização desses sites, e não
deste site.
O RCI não garante a transmissão ou processamento de qualquer informação ou
actividade ou transacção on-line submetida a este site. A transmissão de qualquer
informação não significa que a actividade ou transacção on-line foi aceite ou
rejeitada, mas indica simplesmente que uma transmissão foi iniciada. Todas as
actividades e transacções on-line estão sujeitas a confirmação por escrito. Além
disso, o nível de serviço disponível neste site e a partir deste site pode variar, e este
site pode ficar inacessível ou "em baixo" por determinados períodos de tempo. O RCI
reserva-se o direito de suspender ou descontinuar este site, no todo ou em parte,
por motivos comerciais ou técnicos. No entanto, pode-se aceder aos serviços de
inscrição do RCI pelos meios tradicionais, tais como pelo telefone ou pelo correio.
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
Clique aqui para aceder à nossa política de confidencialidade.
MARCAS COMERCIAIS, COPYRIGHTS E RESTRIÇÕES
Este site pertence e é controlado e administrado pelo RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northants, NN15 6EY, Reino Unido. Tel. No. + 44 (0) 1536 310111.
Copyright © 2001 - 2007 RCI Europe. Todos os direitos reservados.
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Todos os conteúdos deste site, incluindo mas não se limitando a texto, imagens,
ilustrações, clipes de áudio e clipes de vídeo, estão protegidos por copyrights,
marcas comerciais, marcas de serviço, e/ou outros direitos de propriedade
intelectual (regulados por leis de copyright e tratados dos EUA e mundiais, leis de
confidencialidade e de publicidade, e regulamentos e estatutos de comunicações), e
pertencem e são controlados pelo RCI, ou pelas suas entidades, associados ou
parceiros afiliados ou relacionados, ou por terceiros fornecedores de conteúdos,
comerciantes, patrocinadores e licenciantes (colectivamente, "Fornecedores"), que
concederam licenças para os seus conteúdos ou o direito de comercializar os seus
produtos e/ou serviços ao RCI.
Os conteúdos deste site ou de qualquer site que pertença, ou seja administrado,
controlado ou licenciado pelos associados ou parceiros do RCI ou por Fornecedores,
são para a sua utilização pessoal e não comercial. Pode imprimir uma cópia do
conteúdo, mas não pode copiar, reproduzir, republicar, transferir, publicar, transmitir,
distribuir e/ou explorar o conteúdo ou informação de qualquer forma (incluindo por
e-mail ou outros meios electrónicos), ou qualquer software envolvido na utilização
desse conteúdo ou informação, para utilização comercial sem a autorização prévia
por escrito do RCI, ou das suas entidades, associados ou parceiros afiliados ou
relacionados, ou dos Fornecedores. Pode pedir autorização enviando um pedido por
fax para o Departamento Jurídico do RCI para o n.º de fax + 44 (0) 1536 314206.
Sem a autorização prévia por escrito do RCI, ou das suas entidades, associados ou
parceiros afiliados ou relacionados, ou dos Fornecedores, a sua modificação do
conteúdo, utilização do conteúdo em qualquer outro site ou ambiente de
computadores em rede, ou utilização do conteúdo para qualquer fim que não seja a
utilização pessoal e não comercial, viola os direitos dos proprietários de copyrights,
marcas comerciais, marcas de serviço, e/ou outros direitos de propriedade do RCI,
ou das suas entidades, associados ou parceiros afiliados ou relacionados, ou dos
Fornecedores, e é proibida. Como condição para a utilização deste site, o Membro
garante ao RCI que não utilizará o mesmo para qualquer fim que seja ilegal ou
proibido por estes Termos, incluindo mas não se limitando à publicação ou
transmissão de qualquer material ameaçador ou calunioso, difamatório, obsceno,
escandaloso, inflamatório, pornográfico ou profano.
Dada a natureza única da Internet e a necessidade de proteger os sistemas e a
tecnologia proprietária do RCI, o RCI reserva-se o direito, por seu único, absoluto e
livre arbítrio, de restringir ou proibir em qualquer altura o acesso a este site a
qualquer utilizador por qualquer motivo, e especialmente de restringir ou proibir o
acesso a utilizadores que demonstrem padrões de abuso ou de utilização irregular ou
indevida deste site ou que violem estes Termos. Se violar algum destes Termos, a
autorização do Membro para utilizar este site cessa imediatamente sem a
necessidade de qualquer aviso prévio.
Os Membros não podem utilizar qualquer marca comercial, marca de serviço ou
materiais protegidos por copyright que apareçam neste site, incluindo mas não se
limitando a quaisquer logotipos ou caracteres, sem a autorização expressa por
escrito do proprietário da marca ou copyright. Os Membros não podem compor ou de
outra forma incluir no seu próprio site ou em qualquer outro, o conteúdo ou outro
material deste site sem a autorização prévia por escrito do RCI. O RCI Europe é a
empresa afiliada da Resort Condominiums International, LLC, proprietária de um
número de marcas registadas incluindo mas não se limitando a RCI & Design, ao
logotipo do RCI e aos nomes dos domínios www.rci.com e www.rci.co.uk. Outros
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nomes de produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas
comerciais dos seus detentores, registadas ou não.
GARANTIA E EXCLUSÕES DE RESPONSABILIDADE
TODO O CONTEÚDO DESTE SITE É FORNECIDO “TAL COMO ESTÁ” E "COMO SE
ENCONTRA" E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA.
ALÉM DAS GARANTIAS QUE, SEGUNDO AS LEIS DO REINO UNIDO E DA UE
APLICÁVEIS A ESTES TERMOS, SÃO IMPLÍCITAS POR LEI E NÃO PODEM SER
EXCLUÍDAS, RESTRINGIDAS OU MODIFICADAS, O RCI, AS SUAS ENTIDADES,
ASSOCIADOS OU PARCEIROS AFILIADOS OU RELACIONADOS, E FORNECEDORES,
NÃO RECONHECEM NENHUMA NEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A GARANTIAS IMPLÍCITAS DE APTIDÃO PARA
COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUABILIDADE PARA UM
DETERMINADO OBJECTIVO, TITULARIDADE E NÃO TRANSGRESSÃO. NEM O RCI NEM
AS SUAS ENTIDADES, ASSOCIADOS OU PARCEIROS AFILIADOS OU RELACIONADOS,
NEM FORNECEDORES, NEM QUALQUER PESSOA ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO,
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DESTE SITE, GARANTE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS
NESTE SITE SERÃO ININTERRUPTAS OU SEM ERROS, QUE DEFEITOS SERÃO
CORRIGIDOS, OU QUE O SERVIDOR QUE TORNA OS CONTEÚDOS DISPONÍVEIS NÃO
TERÁ VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS. OS CONTEÚDOS A QUE O
MEMBRO TEM ACESSO NESTE SITE SÃO UNICAMENTE PARA SUA CONVENIÊNCIA,
INFORMAÇÃO E CAPACIDADE TRANSACCIONAL. O RCI NÃO GARANTE NEM FAZ
QUALQUER DECLARAÇÃO EXPRESSA NO QUE SE REFERE AOS RESULTADOS QUE
PODEM SER OBTIDOS DA UTILIZAÇÃO DESTE SITE, OU À FIABILIDADE, PRECISÃO
OU ACTUALIDADE DE QUALQUER INFORMAÇÃO DO CONTEÚDO, SERVIÇO E/OU
MERCADORIA ADQUIRIDA NO SEGUIMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO DESTE SITE.
TENTAMOS ASSEGURAR QUE OS CONTEÚDOS A QUE ACEDE NESTE SITE EM
QUALQUER ALTURA ESTEJAM CORRECTOS. NO ENTANTO, OS CONTEÚDOS PODEM
INCLUIR INEXACTIDÕES, ERROS TIPOGRÁFICOS E OMISSÕES. FAREMOS O QUE
ESTIVER AO NOSSO ALCANCE PARA CORRIGIR ERROS E OMISSÕES TÃO RÁPIDO
QUANTO POSSÍVEL APÓS TERMOS SIDO NOTIFICADOS. PERIODICAMENTE SÃO
FEITAS ALTERAÇÕES AOS CONTEÚDOS A QUE O MEMBRO ACEDE NESTE SITE,
OCORRENDO ADIÇÕES, ELIMINAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO SITE, PODENDO AINDA
SEREM FEITOS MELHORAMENTOS E/OU ALTERAÇÕES À FUNCIONALIDADE, DESIGN
OU LAYOUT DESTE SITE. O MEMBRO CONCORDA EXPRESSAMENTE NA UTILIZAÇÃO
DESTE SITE UNICAMENTE POR SUA CONTA E RISCO. O MEMBRO (E NÃO O RCI)
ASSUME O CUSTO TOTAL DE QUALQUER MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO OU
CORRECÇÃO NECESSÁRIAS, DO SEU SISTEMA. O MEMBRO CONCORDA
EXPRESSAMENTE QUE NEM O RCI NEM AS SUAS ENTIDADES, ASSOCIADOS OU
PARCEIROS AFILIADOS OU RELACIONADOS, NEM FORNECEDORES, NEM QUALQUER
DOS SEUS RESPECTIVOS EMPREGADOS OU AGENTES, NEM QUALQUER PESSOA OU
ENTIDADE ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DESTE SITE, É
RESPONSÁVEL OU RESPONDE PERANTE QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE
POR QUALQUER PERDA, DANO (QUER INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL,
ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL), OBRIGAÇÃO OU OUTRA CAUSA DE QUALQUER
ESPÉCIE OU CARÁCTER BASEADA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL,
RESPONSABILIDADE OBJECTIVA OU DE OUTRA FORMA DERIVADA OU RESULTANTE
DA UTILIZAÇÃO OU UTILIZAÇÃO TENTADA DESTE SITE OU DE QUALQUER OUTRO
SITE LIGADO, EXCEPTO NO QUE SE REFERE A RESPONSABILIDADE, PERDA E DANO
POR MORTE OU LESÕES PESSOAIS, PARA OS QUAIS NENHUM LIMITE SE APLICARÁ.
A TÍTULO DE EXEMPLO E SEM LIMITAR A GENERALIDADE DO QUE FOI EXPOSTO
ACIMA, O RCI, AS SUAS ENTIDADES, ASSOCIADOS OU PARCEIROS AFILIADOS OU
RELACIONADOS, E FORNECEDORES, NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER
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REIVINDICAÇÃO, PERDA OU DANO DERIVADO OU RESULTANTE DA FALHA DE
DESEMPENHO DESTE SITE, ERRO, OMISSÃO, INTERRUPÇÃO, ELIMINAÇÃO, DEFEITO,
ATRASO NA OPERAÇÃO, VÍRUS INFORMÁTICO, ROUBO, DESTRUIÇÃO, ACESSO NÃO
AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO A REGISTOS PESSOAIS OU OUTROS MATERIAIS QUE
APAREÇAM NESTE SITE. O MEMBRO RECONHECE E CONCORDA EXPRESSAMENTE
QUE O RCI NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER CONDUTA DIFAMATÓRIA,
OFENSIVA OU ILEGAL DE OUTROS SUBSCRITORES OU TERCEIROS. O RCI, AS SUAS
ENTIDADES, ASSOCIADOS OU PARCEIROS AFILIADOS OU RELACIONADOS, E
FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA DIRECTA DERIVADA OU
RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DESTE SITE, BASEADA EM CONTRATO,
RESPONSABILIDADE CIVIL, RESPONSABILIDADE OBJECTIVA OU OUTRA, ATÉ AO
MÁXIMO DO VALOR TOTAL DA TRANSACÇÃO DA QUAL A REIVINDICAÇÃO DERIVA,
PARA QUALQUER EVENTO ÚNICO OU SÉRIE DE EVENTOS. ESTA SECÇÃO DE
RESPONSABILIDADE APLICA-SE APENAS E ATÉ AO NÍVEL MÁXIMO PERMITIDO PELA
LEI. ISTO NÃO AFECTA OS SEUS DIREITOS LEGAIS COMO CONSUMIDOR.
INDEMNIZAÇÃO
O Membro concorda em indemnizar, defender e isentar de responsabilidade o RCI, os
seus associados ou parceiros, e Fornecedores, e os seus administradores, directores,
empregados, entidades afiliadas ou relacionadas, agentes, licenciantes e
fornecedores, de e contra todas as perdas, despesas, danos e custos, incluindo
despesas legais razoáveis, resultantes de qualquer violação, da sua parte, destes
Termos.
DIREITOS DE TERCEIROS
Estes Termos são para o benefício do RCI, dos seus associados ou parceiros, e
Fornecedores, e dos seus administradores, directores, empregados, entidades
afiliadas ou relacionadas, agentes, licenciantes e fornecedores. Cada um destes
indivíduos ou entidades terá o direito de reivindicar e fazer cumprir estes Termos
directamente contra o Membro, em seu nome.
LINKS
Este site pode conter links para outros sites ("Sites hiperligados"). Os Sites
hiperligados são fornecidos apenas para conveniência e informação dos Membros e,
como tal, este acede-lhes por sua conta e risco. O conteúdo dos Sites hiperligados
não está sob o controlo do RCI, e o RCI não é responsável nem subscreve esse
conteúdo, quer o RCI seja ou não afiliado aos proprietários desses Sites hiperligados.
Não é permitido ao Membro estabelecer uma hiperligação a este site nem fornecer
quaisquer links que declarem ou impliquem qualquer patrocínio ou aprovação do seu
próprio site ou de qualquer outro pelo RCI, ou pelas suas entidades, associados ou
parceiros afiliados ou relacionados, ou pelos Fornecedores.
AJUDA DE SERVIÇO
Clique aqui para obter ajuda sobre questões ou problemas com este site.
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TROCAS DO RCI
A funcionalidade do Programa de Trocas do RCI, publicada neste site, é
proporcionada apenas para ajudar os Membros a renovarem a sua inscrição, fazer
depósitos, determinar a disponibilidade de trocas, pedir trocas, reservar e confirmar
trocas, e conduzir transacções e compras on-line, e não para qualquer outro fim. O
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Membro tem de garantir ter, pelo menos, 18 anos de idade, que é um membro
actual do RCI, e que possui a autoridade legal para celebrar este Acordo e para
utilizar este site em conformidade com todos os Termos aqui declarados. Aceita ser
financeiramente responsável por toda a sua utilização deste site (assim como pela
utilização da sua conta por outros, incluindo mas sem se limitar a menores (pessoas
com menos de 18 anos de idade) que vivam consigo). Aceita supervisionar toda a
utilização deste site em seu nome ou conta. Também garante que toda a informação
(incluindo detalhes que fornece ao RCI com o propósito de fazer depósitos, pedir
trocas, fazer reservas e conduzir transacções on-line) fornecida por si ou por
membros da sua família, ou por terceiros autorizados e supervisionados por si,
decorrente da utilização deste site, é verdadeira e correcta.
Também garante que qualquer cartão de crédito ou de débito que utilizar na
condução de transacções on-line é seu e que existem fundos suficientes nas contas
de débito e de crédito para cobrir o custo de programas, produtos ou serviços
comprados por si. Se houver alguma alteração nos detalhes fornecidos pelo Membro,
este tem a responsabilidade de informar o RCI logo que possível. Sem limitação,
qualquer actividade ou transacção on-line especulativa, falsa ou fraudulenta ou
qualquer actividade ou transacção on-line em antecipação da procura é proibida.
As Condições de inscrição do RCI, que são termos e condições separados destes
Termos, aplicam-se a todas as actividades e transacções on-line em relação à
funcionalidade do Programa de Trocas do RCI publicada neste site. O Membro aceita
cumprir todos os termos e condições de inscrição do RCI e/ou os termos e condições
de quaisquer dos associados, parceiros, ou Fornecedores do RCI e terceiros com os
quais escolher negociar, incluindo mas não se limitando ao pagamento de todas as
quantias nos seus vencimentos e ao cumprimento de todas as regras e restrições
relativas à disponibilidade, ocupação e utilização de alojamento de troca. O RCI não
será responsável pelo fornecimento de programas, produtos ou serviços não
relacionados com trocas que lhe são oferecidos pelos seus associados, parceiros ou
Fornecedores e terceiros, quer estejamos ou não a agir como agentes dessas
entidades, nem por qualquer aspecto da sua relação com qualquer uma dessas
entidades. O Membro será responsável por todos os encargos, taxas, impostos e
avaliações derivadas da utilização deste site ou que surjam durante a realização de
actividades e transacções on-line em relação à funcionalidade do Programa de Trocas
do RCI publicada neste site.
Este site não impedirá que o Membro faça depósitos incorrectos, peça trocas
impossíveis, e faça reservas de trocas impossíveis e/ou incorrectas, tais como duas
trocas para empreendimentos diferentes ao mesmo tempo. Se fizer depósitos
incorrectos, pedir trocas impossíveis, ou fizer reservas de trocas impossíveis e/ou
incorrectas, o Membro aceita que estes são erros e/ou omissões da sua parte, que
são da sua inteira responsabilidade, e que o RCI não terá a obrigação de proceder a
um reembolso, no todo ou em parte, nem será obrigado a rectificar a situação, pelo
facto do Membro ter efectuado alguma dessas actividades e transacções on-line
erradas. Segundo as leis dos Estados Unidos da América, certos países estão
registados como sendo países Restringidos ou Proibidos para o fornecimento de
serviços de viagens. Os países restringidos incluem actualmente, mas não estão
necessariamente limitados a: Cuba, Irão, Iraque, Líbia e Sudão. O RCI, as suas
entidades, associados ou parceiros afiliados ou relacionados, e os Fornecedores, e/ou
os seus respectivos agentes, licenciantes e fornecedores não podem aceitar
depósitos, considerar ou permitir pedidos de trocas nem fazer e cumprir reservas de
trocas ou emitir confirmações em relação à funcionalidade do Programa de Trocas do
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RCI publicada neste site, de qualquer Membro do RCI que seja cidadão ou
estrangeiro com residência permanente de qualquer um dos países Restringidos ou
Proibidos e que deseje fazer um depósito ou uma troca em qualquer
Empreendimento Afiliado nos Estados Unidos; nem podem considerar ou permitir
que qualquer Membro do RCI que seja cidadão ou estrangeiro com residência
permanente dos Estados Unidos faça um depósito em qualquer Empreendimento
Afiliado em qualquer um dos países Restringidos ou Proibidos, nem trocar por
alojamento depositado no Programa de Trocas do RCI por qualquer Membro do RCI
que seja cidadão ou estrangeiro com residência permanente de qualquer um dos
países Restringidos ou Proibidos.
CONVERSOR DE MOEDA
O custo de produtos ou serviços do estrangeiro pode estar sujeito a flutuações
cambiais. As taxas de câmbio baseam-se em várias fontes disponíveis publicamente
e devem ser usadas apenas como uma aproximação. As taxas não são verificadas na
sua exactidão, e as taxas reais podem variar. As taxas cambiais não são actualizadas
diariamente. Verifique a data do Conversor de moeda para ver em que dia o câmbio
foi actualizado pela última vez.Considera-se que a informação fornecida por esta
aplicação é precisa, mas o RCI, as suas entidades, associados ou parceiros afiliados
ou relacionados, e os Fornecedores, e/ou os seus respectivos agentes, licenciantes e
fornecedores não garantem essa exactidão. Ao utilizar esta informação para qualquer
fim financeiro, o RCI aconselha-o a consultar um profissional qualificado para
verificar a exactidão das taxas de câmbio. O RCI, as suas entidades, associados ou
parceiros afiliados ou relacionados, e os Fornecedores, e/ou os seus respectivos
agentes, licenciantes e fornecedores não autorizam a utilização desta informação
para qualquer fim que não seja para uso pessoal e proíbem na máxima extensão
permitida a revenda, redistribuição e utilização desta informação para fins comerciais.
LEI E JURISDIÇÃO
Este Acordo (e quaisquer disputas, reivindicações ou processos de qualquer natureza
derivados ou de qualquer maneira relacionados com a utilização deste site e/ou da
funcionalidade do Programa de Trocas do RCI publicada neste site) é regido e será
interpretado em conformidade com as leis de Inglaterra. Pelo presente, o Membro
aceita a jurisdição exclusiva dos tribunais de Inglaterra em todas as disputas
derivadas ou relacionadas com a utilização deste site. Os que escolherem aceder a
este site de fora do Reino Unido são responsáveis pela conformidade com as leis
locais, se, e na medida em que, as leis locais forem aplicáveis. O Membro não pode
utilizar nem exportar materiais ou conteúdos deste site, violando as leis e
regulamentos de exportação do Reino Unido e da UE. Se alguma disposição destes
Termos for ilegal, nula ou por qualquer motivo inexequível, essa disposição será
considerada separável destes Termos. Você aceita que não existe qualquer
empreendimento conjunto, relação de parceria, de emprego ou de agência entre o
Membro e o RCI como resultado deste Acordo ou da utilização deste site.
ACORDO COMPLETO
As disposições destes Termos, e cada obrigação neles referenciada, representam o
Acordo completo entre o RCI, as suas entidades, associados ou parceiros afiliados ou
relacionados, e os Fornecedores por um lado e o Membro, pelo outro, e substituem
qualquer proposta, acordo ou entendimento anterior (quer oral quer escrito) não
incluído no presente. No caso de existirem inconsistências entre estes Termos e
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quaisquer termos, condições e avisos de utilização ou entendimento publicados no
futuro, prevalecerão os Termos ou termos, condições e avisos publicados mais
recentemente. Uma versão impressa deste Acordo e de qualquer aviso em forma
electrónica serão admissíveis em processos judiciais ou administrativos baseados ou
em relação a este Acordo, na mesma medida e sujeitos às mesmas condições que
outros documentos e registos comerciais originalmente gerados e mantidos em
formato impresso.
QUAISQUER DIREITOS NÃO CONCEDIDOS EXPRESSAMENTE NO PRESENTE
ACORDO SÃO RESERVADOS PELO RCI.
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