Aviso Legal Fon Spot
Uso e acesso deste Fon Spot
Bem-vindo a este Fon Spot. Este Aviso Legal é para informar você sobre o serviço
fornecido através deste Fon Spot.
A Fon permite que os clientes de seus Parceiros (atuais ou futuros “Parceiros Fon”,
conforme publicado no Site Fon) tenham acesso através de seus Fon Spots, doravante
denominado simplesmente “Serviço”.
Se você conseguir acessar este Fon Spot é porque, previamente, se registrou e aceitou os
Termos e Condições da Fon ou os Termos e Condições de um Parceiro Fon, o que lhe
permite acessar este Serviço e fazer parte da Comunidade Fon.
Os Termos e Condições da Fon ou os Termos e Condições do Parceiro Fon, que
previamente aceitou, permanecerão em pleno vigor e efeito. Nada neste Aviso Legal
implica qualquer alteração a esses Termos e Condições. Se houver um conflito entre
qualquer disposição deste Aviso Legal e os Termos e Condições da Fon ou de um
Parceiro Fon, serão aplicados esses Termos e Condições.
Este Aviso Legal deve ser lido integralmente É de sua responsabilidade lê-lo. Se discordar
de qualquer um dos termos abaixo estabelecidos, não deve acessar este Serviço.
Em virtude deste Aviso Legal, a Fon informa-o de que:

1. Acesso a este Fon Spot
A Fon usará sua atual localização, obtida através de seu celular ou dispositivo, apenas
para lhe mostrar Fon Spots disponíveis perto do local onde você se encontra. A Fon não é
responsável por quaisquer despesas relacionadas com a conexão à Fon ou a um Parceiro
Fon, alimentada pelo Sinal WiFi da Fon.

2. Dados de Acesso Pessoais

A Fon usará seus dados pessoais apenas para lhe fornecer Acesso ao Serviço através da
Fon ou do Serviço do Parceiro Fon. Você está devidamente informado e aceita que, a fim
de poder fornecer Acesso a este Fon Spot, a Fon tenha o direito de reunir e processar
suas informações pessoais e partilhá-las com o Parceiro Fon através do qual foi registrado
para acessar o Serviço Fon, ou então, a Fon não obterá nem compartilhará seus dados
pessoais e apenas os divulgará quando exigido por lei, por qualquer autoridade reguladora
competente ou por um tribunal da respectiva jurisdição.

3. Qualidade do Serviço
Os Fon Spots WiFi não são propriedade da Fon nem operados por ela. A Fon não
consegue calcular a velocidade das transferências nestas localizações.
A Fon não consegue oferecer quaisquer garantias quanto aos níveis de conectividade que
você receberá através de seu celular ou dispositivo. Isso pode depender da sua tarifa, de
seu Contrato com um Parceiro Fon ou com seu fornecedor de rede, de seu aparelho e de
sua localização em relação ao Fon Spot. A falha de conectividade para acessar pode
depender de seu contrato com um Parceiro Fon, que talvez lhe tenha fornecido um acesso
limitado à Rede.
A Fon não aceitará qualquer responsabilidade por quaisquer problemas de conectividade
com que você se possa deparar.

4. Conteúdo de Propriedade Intelectual
Você assume que não utilizará, de forma alguma, quaisquer Serviços de conteúdo de
propriedade, informações e materiais que estejam protegidos pela propriedade intelectual
aplicável e por outras leis, incluindo, mas não se limitando a, direitos autorais, logotipos,
marca registrada, exceto para o uso permitido dos Serviços. Nenhuma parte dos Serviços
pode ser reproduzida, distribuída, transferida, explorada ou sujeita a qualquer outro ato, de
qualquer forma ou por quaisquer meios, que não tenham sido expressamente autorizados
pelo detentor dos direitos operacionais. Você concorda em não alterar, alugar, arrendar,
emprestar, vender, distribuir ou produzir trabalhos sucedâneos baseados nos Serviços, de
alguma maneira, e não explorará os Serviços 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 os Serviços Fon.

Além disso, na medida em que escolhe acessar quaisquer 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 Aviso Legal. Em caso algum, a Fon será responsável pela remoção ou desativação
do acesso a qualquer um desses Serviços.
A Fon e o Parceiro Fon não garantem ou aprovam, e não assumem nem terão qualquer
obrigação ou responsabilidade perante você ou qualquer outra pessoa, por quaisquer
serviços de terceiros ou materiais de terceiros.

