
                          
 

Termos e Condições Gerais de utilização 
 
 
 

Jonienail disponibiliza gratuitamente aos utilizadores da Internet o presente site, 
Qual se encontra sujeito aos Termos e Condições previstos no presente documento. 

Ao aceder ao site Jonienail e/ou a qualquer uma das suas páginas, o utilizador 
Concorda e compreende, sem nenhuma reserva, o conteúdo das presentes condições gerais 

De utilização. Caso não concorde com os mesmos por favor não aceda ao site. 
O Utilizador autoriza expressamente a proceder, nos limites da lei, à recolha e armazenamento 

Informático dos dados pessoais, que haja voluntariamente fornecido. 

 
O acesso e a utilização do site é totalmente voluntário. 

 
A publicidade do portal é da exclusiva responsabilidade da Jonienail 

 
Objecto e Alteração das Condições 

 
Jonienail disponibiliza aos utilizadores a possibilidade de navegar acedendo aos conteúdos. 

E serviços do mesmo desde que o façam de acordo com o previsto nas presentes condições gerais. 
A Jonienail reserva-se o direito de, em qualquer momento ou circunstância, 

Sem necessidade de aviso prévio, modificar ou eliminar o conteúdo, estrutura, aspecto gráfico. 

 
Responsabilidade do Utilizador 

 
O utilizador obriga-se a utilizar os serviços e conteúdos que lhe são proporcionados pelo Site 
Jonienail segundo os princípios da boa fé, cumprindo a Lei Portuguesa, mantendo a ordem 

Pública através do seu comportamento na Internet. 
È expressamente proibida toda a utilização do site com fins ilícitos, ou que prejudiquem, 

Impeçam, causem danos ou sobrecarreguem, de qualquer forma, a utilização e o normal funcionamento 
Do Site, ou que directa ou indirectamente atente contra o mesmo ou contra terceiros. 

Fica proibida a reprodução, distribuição, transmissão, adaptação ou modificação, por qualquer 
Meio e forma, dos conteúdos do site (textos, imagens, gráficos, informações, bases de dados, arquivos de 

Som e / ou imagem, logótipos, …etc.) E outros elementos do Site salvo autorização prévia dos seus 
Legítimos titulares ou quando tal resulte da Lei. 

Fica também proibida qualquer utilização comercial ou publicitária dos conteúdos do Site, salvo a 
Que seja estritamente permitida em cada caso, bem como é proibida a violação em geral de qualquer 

Direito derivado dos mesmos. 
 

Ligações 
 

O Site inclui, dentro dos seus conteúdos, ligações com sites pertencentes e geridos por terceiros 
Com o objectivo de facilitar o acesso a informação disponível através da Internet. 
Para qualquer questão ou comentário sobre a informação contida nestas páginas, 

Contacte por favor a Jonienail enviando um e-mail para geral@jonienail.com 

 


