TERMOS DE USO DA FON
Data da última versão: junho de 2015
Bem-vindo à Fon. Ao acessar a Rede Fon, você aceita vincular-se aos presentes Termos de Uso
(TDUs) dos serviços Fon e à Política de Privacidade. Leia estes TDUs atentamente; eles afetam
seus direitos legais. Se não concordar com eles, não poderá acessar o serviço Fon; nesse caso,
abstenha-se de usá-lo.
A Fon Wireless Limited (doravante denominada "Fon" “nós”) é uma empresa registrada no
Reino Unido, sob o número 5661131, com sede em 25 Farringdon Street, Londres, EC4A 4AB,
Reino Unido.
A Fon é uma Rede que liga hotspots sem fio fornecidos aos usuários. Ao aderir à Rede, você
obtém acesso aos Fon Spots por meio desta Rede global com um único registro.

I. Serviços Fon

Quem está sujeito a estes Termos de Uso?
Os TDUs regulam o fornecimento de serviços Fon aos Membros Fon e aos Visitantes Fon,
“Você” ou “você”.
O conteúdo, os produtos e os serviços do Website Fon não são concebidos ou dirigidos a
pessoas que residem em jurisdições onde esses conteúdos não são autorizados ou permitidos.
Salvo indicação expressa em contrário, estes TDUs, junto com o boletim de registro, a Política
de Privacidade da Fon e, se aplicável, a Licença de Usuário do Software Fon e o Contrato de
Licença de Software de Aplicativos Fon, doravante denominado “Contrato”, deverão constituir
a relação contratual entre a Fon e o Membro Fon, e entre a Fon e o Visitante Fon.
Confirme que você não contou com quaisquer outras representações que não estivessem
especificamente incluídas no presente Contrato. Declare que você é maior de idade e que tem
capacidade jurídica para celebrar este Contrato. Se você estiver fazendo um contrato em nome
de uma empresa, declare que você está autorizado a celebrar esse Contrato e que concorda
ser pessoalmente responsável por todas as contas, caso não tenha essa autorização.

Quem pode acessar o Fon Spot?

Para se tornar um Membro Fon ou um Visitante Fon, você deve se registrar na Fon e clicar na
caixa adequada para confirmar que leu, entendeu e aceitou os presentes TDUs, a Política de
Privacidade e os outros termos, se aplicáveis.
Os Membros Fon deverão ter livre acesso a qualquer Fon Spot. Os Visitantes Fon precisam
adquirir um Passe Fon ou receber um com acesso limitado ou ilimitado, em virtude de uma
promoção Fon ou de um acordo específico entre a Fon e um Terceiro.
O Membro Fon ou o Visitante Fon deve, antes de acessar, registrar-se por meio da Fon ou do
Parceiro Fon, para que lhe seja permitido acessar o Fon Spot.
O Membro Fon deve assegurar-se de que seu acordo com o serviço ISP de banda larga permite
o compartilhamento da largura de banda. O Membro Fon é o único responsável pelo
cumprimento de seus deveres contratuais para com esse ISP.
Registro da Conta Fon
O nosso processo de registro lhe solicitará informações, incluindo seu nome e outros dados
pessoais. Você deve fornecer informações precisas e completas em resposta às nossas
perguntas. Deve também manter sempre atualizada as informações fornecidas.
Você deve se registrar na Rede Fon usando o formulário da Internet que consta em nosso Site
ou Portal, fornecendo informações completas e corretas.
Só é possível escolher um único nome de usuário e você deve memorizá-lo ou guardá-lo em
lugar seguro. Deve manter sua senha secreta e não a divulgar ou compartilhar com outros.
Você tem a obrigação de informar imediatamente a Fon se tiver conhecimento de algum uso
indevido de identificadores e/ou senhas, incluindo roubo, perda ou acesso não autorizado,
para o cancelamento imediato do identificador/senha. Enquanto não tiver sido informada, a
Fon ficará isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido de identificadores
ou senhas por parte de terceiros não autorizados.
Você deve comunicar à Fon quaisquer alterações relacionadas a informações contidas no seu
formulário de registro, bem como alguma alteração subsequente a essas informações.
Quaisquer informações ou dados reunidos ou armazenados pela Fon estão sujeitos à Política
de Privacidade da Fon.
Descrição dos Serviços Fon
Os serviços fornecidos pela Fon consistem em:


facilitar o acesso aos Fon Spots;





fornecer informações sobre a localização dos diversos Fon Spots;
fornecer a autenticação, registro para esse acesso;
oferecer acesso aos Fon Spots pela venda de passes aos Visitantes Fon.
Os Membros Fon e os Visitantes Fon podem se conectar à Rede Fon por meio de qualquer Fon
Spot, quando esses estiverem disponíveis.
Para se conectar à rede Fon, você terá de escolher um Fon Spot e, por meio do Website Fon ou
do Portal de Acesso Fon, inserir seu nome de usuário e senha.
A Fon validará os dados inseridos por você e, de acordo com este Contrato, permitirá que você
se conecte ao Fon Spot.
A Fon o notificará de quaisquer atualizações no Software Fon, sempre que houver uma nova
versão disponível.

II. Membros Fon

Como é possível se tornar um Membro Fon?
Para se tornar um Membro Fon, você terá de aceitar este Contrato e adquirir um Roteador Fon
ou um roteador de um Parceiro Fon com a funcionalidade da Fon instalada. Se você não tiver
um roteador compatível com o Software Fon, poderá adquirir um Roteador Fon pelo Website
Fon.
Instalação e Ativação do Software Fon e do Fon Spot
Depois de se registrar na Rede Fon como um Membro Fon e aceitar o Contrato, você pode
transferir, instalar e usar o Software Fon. Você concorda em instalar o Software Fon, seguindo
as instruções que constam em nosso manual publicado em nosso Website. Você aceita e
concorda que a Fon não é responsável por qualquer falha ou dano decorrente da instalação
incorreta do Software Fon.
Se perceber que ocorre algo com o Hardware Fon, o Software Fon ou o Serviço Fon, que possa
ter causado, vir a causar ou permitir que cause algum dano, deverá nos informar criando um
tíquete de suporte em nossa Central de Ajuda ao usuário final online.
O Fon Spot ficará ativo e completamente operacional assim que o Software Fon ou o Roteador
Fon tiver sido corretamente instalado e você o tiver registrado.

A Fon pode publicar informações sobre a localização de qualquer Fon Spot que o Membro Fon
registrar na Rede Fon enquanto o presente Contrato estiver em vigor. Isso é fundamental para
que outros usuários tenham acesso ao Serviço.
O Visitante Fon poderá se conectar aos Fon Spots após o registro na Rede Fon e o pagamento
do Passe Fon, conforme estabelecido na cláusula do Visitante Fon.
Direitos e Deveres dos Membros Fon
Se você se registrar como um Membro Fon, criará um Fon Spot, em resultado da conexão de
um Roteador Fon à Rede Fon, e do seu registro na Fon. Os outros usuários terão direito a
acessar a Internet por meio deste Fon Spot. Em troca de ter proporcionado e mantido esse
recurso, e de acordo com estes TDUs, você terá direito a acessar todos os Fon Spots.
Se você se registrar como Membro Fon por meio da aquisição de um Roteador Fon, poderá
ativar e associar sua conta a uma conta PayPal e terá direito a receber uma parcela da receita
de qualquer conexão adquirida por meio de seu Fon Spot por qualquer Visitante Fon, mas não
poderá se conectar a outros Fon Spots. É preciso que você saiba que essa opção não está
disponível para todos os países.
Como Membro Fon, você não poderá se conectar simultaneamente a vários Fon Spots, mas
terá o direito de conceder acesso gratuito para o seu próprio Fon Spot a vários usuários de sua
preferência, cujo número exato será definido pela Fon, periodicamente.
Como Membro Fon, você concorda em manter o Fon Spot ativo durante 24 horas e 7 dias por
semana, para que os outros Membros Fon e os Visitantes Fon possam se conectar a esse Fon
Spot.
A fim de garantir o correto funcionamento dos Fon Spots, os Membros Fon deverão usar
exclusivamente as versões oficiais do Software Fon.
Você concorda em usar os Serviços Fon e aceita usá-los apenas para fins lícitos. Se usar os
Serviços Fon para quaisquer fins ilícitos, ou fornecer qualquer conteúdo ilícito ou ilegal, ou
ainda violar estes TDUs, a Política de Privacidade da Fon, as Condições de Uso do Site Fon e do
Portal de Acesso Fon, e a Licença de Usuário do Software Fon, então a Fon poderá desconectar
imediatamente o seu Fon Spot da Rede Fon e rescindir este Contrato.
Se você usar o Fon Spot de um Membro Fon para acessar a Internet, concorda em não usar o
Serviço para transferir grandes arquivos ou fazer uso indevido do serviço de uma forma que
possa comprometer o Serviço ao proprietário do Fon Spot ou ao usuário do Fon Spot.

III. Visitantes Fon

Para se tornar um Visitante Fon, você deverá se registrar na Fon, adquirir um Passe Fon pelos
meios disponíveis de pagamento ou receber um com acesso limitado ou ilimitado por meio de
uma promoção Fon ou de um acordo específico entre a Fon e um Terceiro.
As taxas aplicáveis podem ser encontradas no Website Fon e no Portal de Acesso Fon. O
Visitante Fon pode obter informações sobre as taxas aplicáveis, a qualquer momento, por
meio do Website Fon e do Portal de Acesso Fon. Essas taxas incluirão os impostos indiretos
relevantes e quaisquer outros encargos, se aplicáveis, que podem variar dependendo do país1.
Os meios de pagamento para acessar os Serviços Fon que um Visitante Fon pode escolher
devem ser listados no Website Fon e disponibilizados por meio do processo de registro.
O Visitante Fon pagará à Fon o montante correspondente por cada Passe Fon.
A Fon se reserva o direito de alterar, a qualquer momento, os preços, promoções e/ou
descontos dos produtos e serviços que oferece. Se continuar a usar o Serviço Fon após a
efetivação da mudança de preço, isso significa que aceitou o novo preço.
Você concorda em usar os Serviços Fon e aceita usá-los apenas para fins lícitos. Se usar os
Serviços Fon para quaisquer fins ilícitos, ou fornecer qualquer conteúdo ilícito ou ilegal, ou
ainda violar estes TDUs, a Política de Privacidade da Fon, as Condições de Uso do Website Fon
e do Portal de Acesso Fon, e a Licença de Usuário do Software Fon, então a Fon poderá
desconectar imediatamente o seu Fon Spot da Rede Fon e rescindir este Contrato.
Todos os Visitantes Fon ficam sujeitos às mesmas obrigações que os Membros Fon, quando
aplicáveis.

IV. Deveres da Fon

A Fon fornecerá e controlará o acesso aos Fon Spots, autenticando e validando todos os
Membros Fon e Visitantes Fon que se conectem por meio dos Fon Spots.
A Fon registrará o número de usuários que acessam cada Fon Spot e o tipo de usuário que
acessa cada Fon Spot.
A Fon concorda em pagar as quantias correspondentes aos Membros Fon que tiverem ativado
e associado sua conta ao PayPal, quando essa opção for permitida.
Qualidade de Serviço
1

Na Polônia, o custo para envio da FON em 7368 é 3 de PLN/3,69 PLN IVA incluído. O custo para envio da FON em
7468 é de 4 PLN/4,92 PLN IVA incluído.

A Fon não pode dar quaisquer garantias com relação aos níveis de conectividade que receberá
pelo celular, dispositivo ou telefone.
Isso pode depender de sua localização em relação ao Fon Spot. A falha da conectividade para
acesso pode depender de seu contrato com um Parceiro Fon, que lhe terá concedido um
acesso limitado à Rede.
A Fon não pode garantir a velocidade de acesso e a velocidade de transmissão de dados. A Fon
não aceitará qualquer responsabilidade por quaisquer problemas de conectividade que você
possa ter.
A Fon se reserva o direito de suspender ou revogar uma conta Fon, caso seja detectado uso
fraudulento.
Política de Reembolso
A Fon deve garantir que os serviços de autenticação fornecidos por ela estejam disponíveis
80% do tempo durante qualquer período de 24 horas.
Se você adquiriu um Passe, a Fon poderá lhe oferecer um reembolso ou um Passe substituto
nas seguintes circunstâncias:


você não tiver ativado ainda o seu Passe no Portal de Acesso;



o seu Passe não tiver expirado (você tem o prazo de um (1) ano após a data da compra
para ativá-lo); ou



você não conseguir conectar ou tiver perda de conexão ao Fon Hotspot em razão de
deficiências de serviço na rede.

Um reembolso ou um Passe substituto também poderá ser oferecido pela Fon se o Serviço
tiver sido interrompido por problemas técnicos inesperados.
O reembolso ou a substituição em todos os casos mencionados acima serão a critério da Fon e
ela decidirá com base nos registros de conexão, agindo de modo lógico, o valor do reembolso
ou se um Passe de substituição é apropriado nessas circunstâncias.
Reembolsos ou um Passe de substituição não poderão ser reivindicados por você se a falta de
conexão com a Internet for decorrente de uma falha em seu dispositivo ou de configuração
incorreta desse dispositivo.
Por uma questão de clareza, a Fon pode oferecer os seguintes tipos de Passes2:


2

1 hora: esse passe fornece a você acesso à rede por até 60 minutos. Esse Passe
expirará em 60 minutos após sua ativação no Portal de Acesso. Se você tiver tempo

A Fon pode alterar o tipo de Passe e os preços ao seu próprio critério.

restante nesse Passe, ele será creditado em sua conta e não expirará até que você
decida usá-lo.


1 dia: esse passe fornece a você acesso à rede por até 24 horas. Esse Passe expirará
em 24 horas após sua ativação no Portal de Acesso. Se você tiver tempo restante
nesse Passe, ele será creditado em sua conta e não expirará até que você decida usálo.



5 dias: esse é um pacote de cinco passes de um dia cada que pode ser usado para
acessar a rede. O primeiro passe de um dia expirará em 24 horas após sua ativação no
Portal de Acesso. Os quatro passes de um dia restantes serão creditados em sua conta
para conexões futuras. Se você tiver tempo restante desse passe, os cinco passes serão
creditados em sua conta e não expirarão até que você decida usá-los.



1 mês: esse passe fornece a você acesso à rede por até 30 dias. Esse Passe expirará em
30 dias após sua ativação no Portal de Acesso. Se você tiver tempo restante nesse
passe, ele será creditado em sua conta e não expirará até você decida usá-lo.

A Fon pode ainda considerar a validade de solicitações de reembolso por um período de trinta
(30) dias após a ativação do Passe no Portal de Acesso, no caso de um passe para vários dias
ter sido ativado no último dia do Passe.
Se você reivindicar após esse período, a Fon poderá optar, a critério próprio, por reembolsos
com um Passe de cortesia.
Após a aprovação do reembolso, você receberá seu reembolso pelos mesmos meios que foram
usados para fazer a compra, ou pelo PayPal, a critério da Fon.
Entre em contato com a Equipe de Apoio ao Cliente se tiver perguntas ou dúvidas sobre como
criar um tíquete de suporte em nossa Central de Ajuda do usuário final online.
Obrigações relativas aos Membros Fon que associam a sua conta ao PayPal
Qualquer Membro Fon que tenha habilitado a opção (se essa opção estiver disponível) de
oferecer um Fon Spot em troca de uma compensação receberá da Fon e mesma pagará ao
Membro Fon uma porcentagem da receita líquida de qualquer Passe Fon adquirido por meio
do Fon Spot do Membro Fon, excluindo impostos indiretos e quaisquer outros encargos, se
aplicáveis.
O Membro Fon pode obter acesso a informações atualizadas sobre as porcentagens
aplicáveis de compartilhamento de receitas e de quaisquer outras taxas por meio do Website
Fon. Essas taxas devem incluir os impostos indiretos relevantes e quaisquer outras taxas, se
aplicáveis.

Os pagamentos devem ser liquidados assim que o montante devido ao Membro Fon tiver
acumulado e atingido o montante pré-estabelecido para liquidação dos referidos pagamentos,
de acordo com o publicado no Website Fon.
Apoio ao Cliente
A Fon terá um Serviço de Apoio ao Cliente disponível, cujo objetivo é responder às questões
relacionadas com o fornecimento de Serviços Fon. Se você for um usuário Fon, poderá entrar
em contato com o Serviço de Apoio ao Cliente criando um tíquete de suporte em nossa Central
de Ajuda do usuário final online.
Qualquer reclamação relacionada aos Serviços Fon deverá ser dirigida ao Serviço de Apoio ao
Cliente, por escrito, no prazo de um mês a contar da data em que o usuário Fon percebeu o
problema relacionado à reclamação. A aceitação ou rejeição da reclamação será comunicada a
você no prazo de um mês após a sua recepção pela Fon.

V. Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial

Para preservar a qualidade uniforme dos Serviços Fon, você deve usar somente as versões
oficiais do Software Fon para ter acesso ao nosso Serviço Fon.
Você aceita o fato de que a Fon, bem como o seu símbolo, logotipos e gráficos, são marcas
registradas da Fon e que os direitos da Fon a esta propriedade estão protegidos por lei.
Deixará imediatamente de usar o símbolo, logotipos e gráficos quando ocorrer a rescisão do
Contrato.
Aceita que o Hardware, o Software e o Serviço Fon estão protegidos pelas leis de propriedade
intelectual e industrial e que os direitos da Fon sobre esta propriedade estão protegidos por
lei. Respeitará os direitos de propriedade industrial e intelectual, mesmo após a rescisão do
Contrato.
Concorda que não usará, 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.
Reconhece e aceita que todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, o Serviço, o
conteúdo e/ou quaisquer outros elementos inseridos no Website Fon e no Portal Fon
(incluindo, somente para fins de informação e sem limitação, marcas, logotipos, textos,
imagens, gráficos, etc.) estão protegidos pela lei aplicável. É estritamente proibido reproduzir,
distribuir, comunicar publicamente, transferir ou qualquer outro ato de exploração que não
tenha sido expressamente autorizado pelo detentor dos direitos operacionais.

Nenhuma parte dos Serviços pode ser reproduzida, de qualquer forma ou por qualquer meio.
Você concorda em não alterar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir, ceder, copiar,
transferir ou transmitir o Software, ou quaisquer dados obtidos por meio do Software, a
qualquer terceiro, ou produzir, de alguma maneira, trabalhos derivados com base nos Serviços
Fon, 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 uso seu nesse
sentido, nem por qualquer assédio, ameaça, difamação, mensagens ou transmissões ofensivas
ou ilegais, que possa receber devido ao fato de usar os Serviços Fon.
Você se compromete a usar o Software e a Marca Registrada Fon, e quaisquer dados que
tenha acessado por meio do Software, somente para seu próprio uso pessoal, sem fins
comerciais.
Sua licença para usar o Software, seus componentes e quaisquer dados de terceiros terminará
se violar essas 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 quaisquer dados de terceiros, a qualquer software de terceiros e a
quaisquer servidores de dados de terceiros, incluindo todos os direitos de propriedade, são
reservados e permanecem na posse dos respectivos terceiros. Você aceita que esses terceiros
podem fazer valer os seus direitos, mediante este Contrato, diretamente contra você e em seu
próprio nome.

VI. Termos de Uso do Website Fon

O acesso ao Website Fon é aberto e gratuito. Contudo, alguns dos serviços e conteúdos que a
Fon ou Terceiros oferecem neste website podem estar sujeitos a um contrato anterior ou a
contratos futuros entre a Fon e seus Parceiros.
Uso do Website Fon e das páginas web associadas
Os conteúdos do Website Fon se destinam somente ao uso por consumidores. Qualquer uso
comercial ou revenda dos conteúdos, que não tenha sido autorizado, é proibido, exceto com a
autorização prévia, por escrito e expressa, da Fon.
O acesso, a navegação e o uso do Website Fon são de responsabilidade do Usuário.
Consequentemente, o Usuário deve, cuidadosa e fielmente, cumprir todas as instruções
adicionais fornecidas pela Fon e relativas ao uso do website e de seus conteúdos.

Por isso, o usuário é obrigado a usar os conteúdos de uma forma cuidadosa e lícita e,
sobretudo, abster-se do seguinte:





i. usar os conteúdos para quaisquer fins cujos efeitos sejam ilegais, inconvenientes, contra o
uso geralmente aceito ou contra a ordem pública;
ii. gravar ou copiar, distribuir, permitir acesso público por meio de quaisquer meios de
comunicação pública, transformar ou alterar os conteúdos, exceto com a autorização expressa
do proprietário dos respectivos direitos;
iii. usar o conteúdo e, em particular, qualquer tipo de informação encontrada nesta página ou
obtida a partir dos serviços Fon, com o objetivo de enviar anúncios, comunicações de vendas
diretas ou qualquer outra ação, com um intuito comercial, mensagens não solicitadas ou
spam, bem como negociar ou divulgar qualquer uma das informações supracitadas.

Limitação de Responsabilidade pelos Conteúdos e Serviços
A Fon oferece conteúdos e serviços usando todos os meios técnicos disponíveis, a fim de
satisfazer as necessidades de seus usuários.
A Fon fará, se julgar necessário, quaisquer mudanças, correções, melhorias ou alterações a
qualquer informação encontrada no Website Fon, aos serviços ou ao conteúdo, sem conceder
direito algum a reclamação ou indenização, ou a reconhecimento de responsabilidade.
A Fon não se responsabiliza por qualquer tipo de dano, prejuízo ou perda decorrente da
disponibilidade ou das operações do Website Fon. No entanto, a Fon tomará todas as medidas
necessárias para restabelecer seus serviços na eventualidade de qualquer falha técnica.

VII. Disposições Finais

Rescindir, alterar ou transferir este Contrato
Tanto a Fon como você pode decidir rescindir este Contrato a qualquer momento. Se você
quiser rescindir este Contrato, poderá fazê-lo preenchendo o formulário de contato a seguir
quinze (15) dias antes do término efetivo do Serviço. A Fon pode rescindir este Contrato a
qualquer momento, por qualquer razão, incluindo, mas não se limitando a, violação ou
evidência de violação de qualquer um dos termos ou condições aqui contidos. Posteriormente,
a Fon pode suspender ou revogar o Acesso se a Fon admitir que o Membro Fon esteja violando
as obrigações ou o espírito destes TDUs.
Se a Fon quiser rescindir este Contrato, você será informado por e-mail no endereço que tiver
registrado na Fon. Este Contrato terminará imediatamente após a rescisão por qualquer uma

das partes. Contudo, seus dados pessoais continuarão sendo confidenciais para a Fon, e você
continuará aceitando e respeitando os direitos de propriedade intelectual da Fon.
A Fon pode decidir alterar este Contrato, a qualquer momento. Prevemos que serão
necessárias alterações à medida que novas funcionalidades forem sendo adicionadas e à
medida que características e especificações forem sendo adicionadas ao Hardware, Software e
Serviço. Comunicaremos quaisquer alterações a estes T&Cs um mês antes de essas alterações
entrarem em vigor. Se você estiver descontente com essas alterações, ou se achar que as
mesmas o afetam de forma negativa, é livre para rescindir este Contrato. A Fon pode encerrar,
suspender ou interromper, a qualquer momento, sem aviso prévio, o acesso aos conteúdos do
Website Fon. Os usuários não terão direito a indenização por esse fato. De acordo com este
Contrato, a Fon poderá transferir ou ceder sua posição a qualquer outra entidade de seu
grupo. O cessionário deverá, portanto, sub-rogar todos os direitos e deveres da Fon, nos
termos deste Contrato. Você aceita qualquer uma das referidas transferências ou cessões.
Limitação de Responsabilidade
Nos termos deste Contrato, a Fon será somente responsável por perdas que sejam uma
consequência razoavelmente previsível da violação relevante do contrato.
A Fon não será responsável por danos incorridos devido a outros serviços ou bens recebidos
por meio dos Serviços Fon ou neles anunciados, ou recebidos por meio de quaisquer links
disponibilizados pelos Serviços Fon, bem como devido a quaisquer informações ou conselhos
recebidos por meio dos Serviços Fon ou neles anunciados, ou recebidos por meio de quaisquer
links disponibilizados pelos Serviços Fon.
A Fon não exclui nem limita sua responsabilidade com relação a (a) dolo ou fraude intencional;
ou (b) morte ou lesão pessoal.
Redução
Se alguma disposição deste Contrato for considerada inválida, ilegal ou inexequível, por
qualquer razão, por parte de qualquer tribunal da jurisdição competente, essa disposição será
eliminada e as restantes disposições continuarão em vigor e efetivas, como se este Contrato
tivesse sido realizado com a omissão da disposição inválida, ilegal ou inexequível.
Contrato Integral
Estes TDUs, junto com a Política de Privacidade, e (se aplicável, o Contrato de Licença de
Software de Aplicativos Fon, o Contrato de Licença de Software e os termos adicionais
relevantes de que aceita, como parte do processo de registro, do novo produto ou do serviço
adicional) representam seu contrato final e integral com a Fon, com relação ao Serviço e
produtos, substituindo todos os contratos anteriores relacionados ao Serviço.

Foro e Lei Aplicável
Este Contrato está sujeito às leis da Inglaterra, independentemente da escolha ou dos conflitos
dos princípios legais, e, pelo presente, as partes concordam em se submeter, ao foro exclusivo
dos tribunais ingleses.

VIII. Definições

Contrato significa estes Termos de Uso, junto com o formulário de inscrição, a Política de
Privacidade da Fon e, se aplicável, a Licença de Usuário de Software Fon e o Contrato de
Licença de Software de Aplicativos Fon, e a Política de Cookies.
Portal de Acesso Fon (ou Portal Fon) é o portal usado pela Fon nos Fon Spots, por meio do
qual o Membro Fon ou o Visitante Fon pode se registrar e acessar a Rede Fon.
Hardware Fon ou Hardware: hardware distribuído pela Fon ou por um terceiro, que será
usado para conexão à Rede Fon.
Membro Fon é o usuário registrado da Fon que compartilha a largura de banda por meio de
um Roteador Fon ou de um roteador de um Parceiro Fon, com a funcionalidade Fon instalada,
em troca de conexão gratuita a qualquer Ponto de Acesso Fon da Rede Fon. Alguns Membros
Fon podem ter direitos e deveres especiais.
Rede Fon é a rede mundial de hotspots WLAN com base numa comunidade cujos membros
compartilham a sua conexão à Internet de banda larga. Esses hotspots baseiam-se em Foneras
autônomas separadas ou integradas a Equipamentos Instalados no Cliente, sendo
disponibilizados como um serviço de melhor esforço.
Parceiro Fon significa um Terceiro que aderiu a uma parceria com a Fon. Os Parceiros Fon
estão publicados no Website Fon.
Passe(s) Fon ou Passe(s): tíquete adquirido por um Visitante Fon com o intuito de acessar o
Fon Spot.
Roteador Fon é o dispositivo distribuído pela Fon ou por seus Parceiros e habilitado com o
Software Fon. Fonera SIMPL ou Fonera para pequenos negócios são marcas de Roteadores
Fon.
Serviços Fon ou Serviços são os serviços fornecidos pela Fon que consistem em fornecer
acesso à Rede Fon, fornecer informações sobre a localização do Fon Spot, autenticar e
registrar os Membros Fon e os Visitantes Fon, e qualquer serviço adicional que a Fon oferecer
aos Parceiros Fon ou aos Membros Fon.

Software Fon ou Software: software distribuído pela Fon ou instalado no roteador de um
Parceiro Fon que permite aos Membros Fon acessarem a Rede Fon.
Fon Spot significa um ponto de acesso WLAN público, que pertence à Rede Fon e é operado
pela Fon, clientes Fon ou Parceiros Fon.
Visitante Fon é um usuário registrado que não oferece um Fon Spot, e que compra e usa
acesso pago a um Fon Spot ou então tem direito a acesso gratuito limitado ou ilimitado, em
virtude de uma promoção ou de um acordo específico entre a Fon e um Terceiro.
Website Fon (ou Site): todos e cada um dos elementos e conteúdos do site a partir do qual é
possível acessar os produtos e serviços fornecidos pela Fon.
Terceiro significa qualquer pessoa ou entidade que não faz parte do presente Contrato.
ISP significa fornecedor de serviços de Internet.
WiFi significa tecnologia da comunicação sem fio.
Você e você: referem-se ao Membro Fon ou ao Visitante Fon.

