
Contrato de Licença de Software de 
Aplicativos Fon 

Sua utilização do Aplicativo Móvel 

Bem-vindo ao Contrato de Licença (“o Contrato”) de Software de Aplicativos Fon (“o 

Software”) Este Contrato é entre você (ou qualquer usuário autorizado do Software) e a 

Fon, incluindo suas afiliadas. 

A Fon permite que o cliente de seus Parceiros (de seus atuais ou futuros “Parceiros Fon”, 

conforme publicado no site Fon) obtenha acesso através deste Software. Nada neste 

Contrato altera qualquer uma de suas condições com seu Fornecedor de Serviços de 

Internet (“ISP”) ou Parceiro Fon. No entanto, os Termos de Serviço da Fon e dos Parceiros 

Fon devem ser mantidos em vigor entre você e a Fon, ou entre você e o Parceiro fon. 

A Fon permite a você transferir, instalar e utilizar o Software em seu celular ou dispositivo 

móvel para acessar o serviço Fon ou o serviço do Parceiro Fon alimentado pela Fon, de 

acordo com estes termos e condições. 

Para transferir e instalar o Software, deve aceitar os termos deste Contrato. Além disso, 

também está vinculado aos Termos de Serviço de Armazenagem de Aplicativos de onde 

transferiu os Aplicativos Fon. 

Este Contrato é legalmente vinculativo e deve ser lido em sua totalidade. Se discordar de 

alguns dos termos abaixo, a Fon não lhe concederá uma licença para utilizar o Software e 

não o poderá transferir, devendo cancelar ou sair de qualquer instalação que possa ter 

iniciado. 

Este Contrato só é aplicável à Licença de Software. Nada neste Contrato implica qualquer 

alteração dos Termos de Serviço da Fon ou dos Termos de Serviço do Parceiro Fon, 

conforme publicado no site Fon ou do Parceiro Fon. Recusar o presente Contrato não 

afetará sua possibilidade de usar outros Serviços da Fon ou de Parceiros Fon. 

Você concorda que, ao instalar o Software, confirmará que tem pelo menos 18 anos, que 

leu este Contrato, que o compreendeu e que aceita reger-se por seus termos. 

A Fon pode alterar este Contrato a qualquer momento, publicando uma nova versão. O 

uso do Software após qualquer alteração constitui sua aceitação dessa alteração. 

A Fon usará sua atual localização através de seu dispositivo móvel, a fim de lhe mostrar os 

pontos de acesso disponíveis perto do local onde se encontra. A Fon não é responsável 



por quaisquer Despesas relativas à conexão à Fon ou aos Parceiros Fon, alimentada pelo 

Sinal WiFi Fon. 

Os pontos de acesso WiFi não são propriedade da Fon, nem são operados por ela. A Fon 

não consegue calcular a velocidade de transferências nestas localizações. 

Utilização e Restrições 

Software, documentação e ficheiros eletrônicos locais instalados ou utilizados pelo 

aplicativo de instalação são propriedade da Fon, e são licenciados pela Fon em todo o 

mundo (à exceção das limitações abaixo referidas), numa base não exclusiva e não 

sublicenciável, nos termos estabelecidos no presente Contrato. Este Contrato define o uso 

legal do Software, todas as atualizações, revisões, substituições e quaisquer cópias do 

Software feita por você ou para você. 

A Fon ou seus respectivos proprietários se reservam todos os direitos que não lhe são 

expressamente concedidos. 

a. VOCÊ PODE (i) instalar e usar pessoalmente o Software e quaisquer atualizações 

fornecidas pela Fon (a seu critério), na forma de código objeto, em um dispositivo que lhe 

pertence ou que é controlado por você, podendo usar o Software para seu próprio uso ou 

benefício, fora do âmbito comercial. Sua licença para usar o Software nos termos deste 

Contrato vigorará até que seja rescindida por qualquer uma das partes. Você rescindir o 

presente Contrato interrompendo o uso de algum ou de todos os Softwares, e destruindo 

todas as cópias do Software. Este Contrato termina automaticamente se você violar 

qualquer um de seus termos, se a Fon publicar uma comunicação escrita da rescisão no 

site Fon ou se a Fon lhe enviar uma comunicação escrita da rescisão. 

b. VOCÊ NÃO PODE: 

(i) descompilar, fazer engenharia inversa, desmontar, alterar, alugar, arrendar, emprestar 

ou distribuir o Software (todo ou em parte), ou produzir trabalhos sucedâneos ou melhorias 

do Software ou de qualquer parte do mesmo. 

(ii) incorporar o Software em qualquer componente ou no firmware de algum dispositivo 

fabricado por você ou para você. 

(iii) utilizar o Software ilegalmente, para qualquer fim ilícito ou, de alguma forma, 

incompatível com os termos do presente Contrato. 

(iv) usar o Software para operar em instalações nucleares, de suporte de vida ou em 

outras missões críticas, nas quais a vida humana ou a propriedade possa estar em jogo. 

Você compreende que o Software não é concebido para esses fins e que sua falha nesses 



casos pode levar à morte, a danos pessoais, ou ainda a graves prejuízos materiais ou 

ambientais, pelos quais a Fon não é responsável. 

(v) usar ou exportar o Software, violando a legislação aplicável no Reino Unido, ou outras 

leis e regulamentos importantes. 

(vi) vender, alugar, emprestar, distribuir, transferir ou sublicenciar o Software ou o acesso 

ao mesmo, ou obter rendimento do uso ou fornecimento do Software, quer por ganho 

comercial ou monetário direto, quer de alguma outra forma, sem a autorização prévia, 

expressa e por escrito da Fon. O acima descrito está sujeito aos regulamentos aplicáveis e 

a outras leis expressas. 

Proprietário do Software 

Quando o Software está protegido por direitos de autor, marcas registadas, marcas de 

serviços, tratados internacionais e/ou outros direitos de propriedade, e a leis do Reino 

Unido e de outros países, você concorda em submeter-se a todas as leis aplicáveis de 

direitos de propriedade e a outras leis, bem como a quaisquer notificações adicionais de 

direitos de autor ou a restrições contidas no presente Contrato. A Fon detém todos os 

direitos, títulos e vantagens no que se refere a suas contribuições aplicáveis ao Software. 

Este Contrato não lhe concede nenhum direito, título ou vantagem em qualquer 

propriedade intelectual detida ou licenciada pela Fon, incluindo (mas não se limitando a) o 

Software ou quaisquer marcas registadas da Fon, e não gera nenhuma relação entre você 

e a Fon que não seja a de licenciante para licenciado. 

Serviços e Materiais de Terceiros 

O Software pode permitir o acesso a serviços e sites de terceiros (coletiva e 

individualmente, designado por “Serviços”). 

Você entende que, ao utilizar qualquer um dos Serviços, pode encontrar conteúdo que 

pode ser considerado ofensivo, indecente ou inconveniente, que pode ou não ser 

identificado como contendo linguagem explícita, e que os resultados de qualquer pesquisa 

ou acesso a um determinado URL podem, automática e não intencionalmente, gerar links 

ou referências a material inconveniente. No entanto, aceita usar os serviços por sua conta 

e risco e que a Fon não terá nenhuma responsabilidade perante você pelo conteúdo que 

pode ser considerado ofensivo, indecente ou inconveniente. 

Alguns Serviços podem exibir, incluir ou disponibilizar conteúdos, dados, informações, 

aplicativos ou materiais de terceiros ("Materiais de Terceiros") ou fornecer links para 



determinados sites de terceiros. Ao usar os serviços, reconhece e aceita que a Fon não é 

responsável por examinar ou avaliar o conteúdo, exatidão, perfeição, oportunidade, 

validade, cumprimento dos direitos autorais, legalidade, respeitabilidade, qualidade ou 

qualquer outro aspeto desses Materiais ou sites de Terceiros. A Fon não garante ou 

aprova, e não assume nem terá nenhuma obrigação ou responsabilidade perante você ou 

qualquer outra pessoa, por quaisquer Serviços de terceiros, Materiais ou sites de 

Terceiros, ou por quaisquer outros materiais, produtos ou serviços de terceiros. 

Concorda que não utilizará, de forma alguma, quaisquer serviços de conteúdo de 

propriedade, informação e material que estejam protegidos pela lei de propriedade 

intelectual aplicável e por outras leis, incluindo, mas não se limitando a, direitos de autor, 

exceto para o uso permitido dos Serviços. Nenhuma parte dos Serviços pode ser 

reproduzida, de qualquer forma ou por qualquer meio. Você concorda em não alterar, 

alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou produzir trabalhos sucedâneos baseados 

nos Serviços Fon, de alguma maneira, e não explorará os Serviços Fon de qualquer forma 

não autorizada, incluindo, mas não se limitando a, por infração ou sobrecarga da 

capacidade da rede. Também concorda em não usar os Serviços, de qualquer maneira, 

para assediar, abusar, perseguir, ameaçar, difamar ou, de alguma forma, infringir ou violar 

os direitos de qualquer outra parte, e que a Fon não é de modo algum responsável por 

qualquer utilização sua nesse sentido, nem por qualquer assédio, ameaça, difamação, 

mensagens ou transmissões ofensivas ou ilegais, que possa receber devido ao fato de 

utilizar algum dos Serviços. 

Além disso, os Serviços e Materiais de Terceiros a que se pode ter acesso, por 

visualização ou por conexão a partir do Software, não estão disponíveis em todos os 

idiomas ou em todos os países. A Fon não garante que esses Serviços e Materiais são 

adequados ou estão disponíveis para utilização em qualquer localização específica. Na 

medida em que você escolhe acessar esses Serviços ou Materiais, faz isso por sua própria 

iniciativa e é responsável pelo cumprimento de qualquer lei aplicável, incluindo, mas não 

se limitando a, a legislação local aplicável. A Fon, bem como seus licenciadores ou 

Parceiros, se reservam o direito de alterar, suspender, remover ou desativar o acesso a 

quaisquer Serviços, em qualquer momento, sem avisar. Em caso algum, a Fon será 

responsável pela remoção ou desativação do acesso a qualquer um desses Serviços. O 

Fornecedor de Aplicativos também pode impor limites ao uso de determinados Serviços e 

ao acesso aos mesmos, em qualquer caso e sem aviso ou obrigação. 

Você concorda que usará o Software, e quaisquer dados que acessar através do Software, 

apenas para seu próprio uso pessoal, sem fins comerciais. Concorda em não ceder, 

copiar, transferir ou transmitir o Software, ou qualquer dado obtido através do Software, a 

qualquer terceiro. Sua licença para usar o Software, seus componentes e quaisquer dados 

de terceiros terminará se você violar estas restrições. Se sua licença terminar, você 

concorda em suspender todo e qualquer uso do Software, de seus componentes e de 

quaisquer dados de terceiros. Todos os direitos relativos a dados de terceiros, a software 

de terceiros e a servidores de dados de terceiros, incluindo todos os direitos de 

propriedade, são reservados e permanecem na posse dos respetivos terceiros. Você 



concorda que estes terceiros podem fazer valer os seus direitos, ao abrigo deste Contrato, 

diretamente contra você e no seu próprio nome. 

Esta cláusula sobreviverá a qualquer rescisão deste Contrato. 

Suporte, Atualizações de Software & 
Disponibilidade 

Embora a Fon tenha tentado obter uma ampla cobertura de dispositivos móveis, o 

Software Fon não funcionará em todos os aparelhos móveis. As transferências e o 

sucesso da operação podem depender dos parâmetros do aparelho. 

A Fon pode optar por fornecer suporte ao cliente e/ou atualizações de software, melhorias 

ou alterações para o Software (coletivamente, designado por "Suporte"), a seu critério, e 

pode dar por terminado esse Suporte, a qualquer momento, sem avisá-lo. A Fon pode 

alterar, suspender ou interromper qualquer aspecto do Software, a qualquer momento, 

incluindo a disponibilidade de qualquer funcionalidade, base de dados ou conteúdo do 

Software. A Fon também pode impor limites a certas funcionalidades e serviços ou 

restringir seu acesso a partes ou a todo o Software, ou ao site de Aplicativos da Fon, sem 

aviso ou obrigação. Além disso, para determinadas versões do software, a fim de otimizar 

a segurança do Software ou para corrigir bugs, de vez em quando, a Fon pode transferir e 

instalar automaticamente atualizações no Software, com ou sem notificação prévia. 

De quando em quando, a Fon pode transferir automaticamente a versão mais recente do 

Software e avisá-lo quando estiver pronta para instalar. As transferências de Software 

podem ser limitadas a seu ISP ou à rede. Se você quiser atualizar seu Software, deve 

aceitar os termos do Contrato agora em vigor, para que a atualização seja instalada em 

seu dispositivo. A Fon é a única responsável pela manutenção e suporte deste aplicativo. 

A Fon pode suspender o acesso ao serviço através do Software. A Fon pode fazer isto por 

qualquer motivo, mas normalmente só o fará para efetuar a manutenção do Software ou 

dos sistemas que o suportam. 

Encargos sobre dados e acesso 

Reconhece que, para encontrar um ponto de acesso, o motor de busca precisa dos dados 

de acesso. Salvo disposição em contrário prevista, a Fon não cobra pelo serviço, mas seu 

operador pode aplicar alguma taxa. 



As taxas de acesso de dados podem ser cobradas por seu fornecedor de rede, 

dependendo de sua tarifa individual. É responsável por qualquer um desses custos. Note 

que, se pretender usar o Software numa rede dum país estrangeiro, o custo da utilização 

dos dados pode ser consideravelmente superior ao de seu próprio país. 

A Fon não consegue dar nenhuma garantia quanto aos níveis de conectividade que você 

receberá através de seu celular. Isso pode depender de sua tarifa, de seu Contrato com 

um Parceiro Fon ou com seu fornecedor de rede, de seu aparelho e de sua localização 

relativamente a um Ponto de Acesso. A falha de conectividade para acessar pode 

depender de seu contrato com um Parceiro Fon, que poderá ter-lhe fornecido um acesso 

limitado à rede. 

A Fon não aceitará responsabilidade alguma por quaisquer problemas com que se possa 

deparar. 

Esta cláusula sobreviverá a qualquer rescisão deste Contrato. 

Renúncia de Garantias 

O uso do Software é por sua conta e risco e é fornecido em uma base de “como 

está”. 

A Fon, seus administradores, diretores, funcionários, adjudicatários, agentes, afiliadas e 

cessionários (coletivamente denominados "Entidades Fon"), rejeitam expressamente todas 

as garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, relativas ao Software e a quaisquer 

dados que tiverem acessado através dele, ou à exatidão, pontualidade, perfeição ou 

adequação do Software e de todos os dados que tiverem sido acessados ao usá-lo, 

incluindo as garantias implícitas de título, negociação, qualidade satisfatória, oportunidade 

para uma finalidade específica, e não violação. 

Se o Software, ou quaisquer dados acessados ao usá-lo, tiver algum defeito, você (e não 

as Entidades Fon) assume o custo integral de todas as reparações ou danos de qualquer 

tipo, mesmo que as Entidades Fon tenham sido avisadas da possibilidade desses defeitos 

ou danos. 

Limitação de responsabilidade 

Não obstante qualquer outra disposição, nada neste Contrato deverá excluir ou limitar 

qualquer responsabilidade das partes para o delito de fraude, deturpação fraudulenta, 

morte ou danos pessoais causados por negligência. 



A Fon não será responsável perante você por qualquer tipo de reclamações ou 

obrigações, decorrentes ou, de alguma forma, relacionadas com o uso do Software por 

você ou por terceiros. 

A Fon não é responsável perante você por quaisquer danos diretos, acidentais, especiais, 

indiretos ou significativos, decorrentes de seu uso ou da incapacidade de usar ou acessar 

o Software, ou a quaisquer dados fornecidos através do Software, se essas reclamações 

de danos forem sujeitas a qualquer teoria legal ou de equidade. Os danos excluídos por 

esta cláusula incluem, mas não se limitam a, o seu computador pessoal ou software, 

perdas ou danos no seu negócio ou nos seus dados, incluindo perda de rendimento ou de 

oportunidade de negócio relativa a ou causada por, direta ou indiretamente, falhas de 

serviço, falhas do equipamento ou subjacentes, por qualquer tipo de falhas. 

A informação fornecida através do Software pode ser atrasada, inexata ou conter erros ou 

omissões, e a Fon não terá qualquer responsabilidade no que respeita às mesmas. A Fon 

pode alterar ou interromper qualquer aspeto ou funcionalidade do Software ou a utilização 

de todas ou algumas funcionalidades ou tecnologia do Software, a qualquer momento, 

sem lhe dar aviso prévio. 

Sem Renúncia Geral; Divisibilidade 

Se alguma disposição neste Contrato for considerada ilegal, inválida ou inexequível, no 

todo ou em parte, ao abrigo de qualquer decreto ou norma jurídica, ou então, essa 

disposição (ou parte dela) for considerada como não fazendo parte deste Contrato, a 

legalidade, validade e possibilidade de cumprimento deste Contrato não serão afetados. 

Legislação Reguladora 

Este Contrato representa a totalidade do acordo e entendimento entre as partes em 

relação ao Software e substitui todos os acordos anteriores, entendimentos e 

compromissos nesse âmbito. Este Contrato e a relação entre você e a Fon são regidos 

pelas leis de Inglaterra e do País de Gales, não tendo em atenção o seu conflito quanto a 

disposições legais. Você e a Fon aceitam submeter-se à jurisdição pessoal e exclusiva dos 

tribunais de Inglaterra e do País de Gales. 

 


