
TERMOS DE USO DO WEBSITE 
Estes termos foram atualizados pela última vez em julho de 2019. 
INFORMAÇÃO SOBRE NÓS 

Este website (www.1link.co.uk) (o nosso “website”) é gerido pela Epyx Limited. As referências nestes 

Termos de Uso (“Termos”) a “nós”, “nosso” “nossa”são referências à Epyx Limited. Somos uma 

sociedade de responsabilidade limitada registada na Inglaterra e no País de Gales sob o número de 

empresa 04087715, e a nossa sede fica em Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL, 
Reino Unido. Este é também o nosso escritório comercial principal. 
Referimo-nos nestes termos a “você” ou “seu”, “sua”, que significa um utilizador ou visitante do nosso 
website. Estes termos estabelecem as regras para a utilização do nosso website. 
Por favor, leia atentamente estes termos antes de começar a utilizar o nosso website. Recomendamos 
que imprima uma cópia destes termos para que possa vê-los mais tarde. 
Ao utilizar o nosso website, reconhece e concorda que cumprirá estas regras e cumprirá estes termos. 
Se não concordar com estes termos, então deve parar de utilizar o nosso website. 
Para nos contactar, por favor, envie um email para enquiries@epyx.co.uk 
PODEM APLICAR-SE OUTROS TERMOS A SI NO DECORRER DA UTILIZAÇÃO DO NOSSO 
WEBSITE 

Estes termos também incorporam, a nossa Política de Privacidade, que lhe diz como utilizamos 
quaisquer dados pessoais que recolhamos de si ou que nos faculte. Nela também estão incluídas 
informações acerca das cookies que utilizamos no nosso website. 
Estes termos não se aplicam à prestação de quaisquer bens ou serviços que possa decidir adquirir após 
a sua utilização do nosso website. Se adquirir tais bens ou serviços, estes serão facultados por terceiros 
com termos e condições independentes que devem ser disponibilizados pelo terceiro em questão. 
ACESSO AO NOSSO WEBSITE 

Não garantimos que o nosso website, ou qualquer conteúdo que haja no mesmo, estejam sempre 
disponíveis ininterruptamente. 
O acesso ao nosso website é de carácter temporário, e reservamo-nos o direito de retirar, suspender ou 
alterar o nosso website e qualquer comparação ou outros serviços que prestemos através do nosso 
website sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos se, por qualquer motivo, o nosso website ou 
quaisquer serviços estiverem indisponíveis numa determinada altura ou durante um determinado 
período. 
Periodicamente, poderemos restringir o acesso a todas ou algumas partes do nosso website aos 
utilizadores do nosso website. 
Se escolher, ou lhe for facultado, um código de identificação do utilizador, senha ou qualquer outra 

informação como parte dos nossos procedimentos de segurança, deve tratar essas informações como 
confidenciais, e não deve partilhá-la com outras pessoas. Temos o direito de desativar qualquer código 
de identificação ou senha de utilizador, quer tenha sido escolhida por si ou atribuída por nós, a qualquer 
momento, se, segundo a nossa opinião, não tiver cumprido nenhuma das disposições destes termos de 
uso. Se souber ou suspeitar que alguém para além de si conhece o seu código de identificação ou senha, 
deve notificar-nos prontamente através de support@1link.pt.  
Ao utilizar o nosso website, deve cumprir quaisquer condições ou políticas relativas ao uso aceitável que 
lhe tenhamos notificamos. 
Você é responsável por tomar todas as diligências necessárias para poder aceder ao nosso website. É 
também responsável por garantir que todas as pessoas que acedem ao nosso website através da sua 
ligação à Internet têm conhecimento destes termos e que os cumprem. 

O NOSSO WEBSITE É APENAS PARA UTILIZADORES EMPRESARIAIS EM PORTUGAL 
O nosso website é direcionado para utilizadores empresariais residentes em Portugal. Não prestamos 
serviços através do nosso website intencionalmente a consumidores. Não garantimos que o conteúdo 
disponível no ou pelo nosso website seja apropriado para ser utilizado ou que esteja disponível noutros 
locais. 
Embora envidemos esforços razoáveis para atualizar as informações no nosso website, não 

representamos ou prestamos nenhumas garantias, expressas ou implícitas, de que o conteúdo do nosso 
website é preciso, completo ou está atualizado. 

REGISTO 

Se está a candidatar-se a um dos nossos produtos e/ou serviços no website, tem de concluir o processo 
de registo online clicando nos botões relevantes e providenciando-nos informações verdadeiras, 
precisas, atuais e completas acerca da sua empresa. Terá de submeter vários detalhes, incluindo o seu 
nome e endereço de email e escolher uma senha e um nome de utilizador. É inteiramente responsável 
por manter a confidencialidade da sua senha e de outras informações da sua conta. Para além disso, é 
inteiramente responsável por todas e quaisquer atividades que ocorram na secção de gestão da sua 
conta. 
Reconhece que podemos definir práticas gerais e limites relativos à utilização dos serviços, incluindo, 
mas não estando limitados, ao número máximo de dias que uma aplicação pode ser guardada no 

mailto:support@1link.pt


Website e o número máximo de vezes (e a duração máxima para a qual) poderá aceder aos serviços 
num determinado período. Concorda que não temos qualquer responsabilidade nem poderemos ser 
responsabilizáveis pela eliminação ou não armazenamento de mensagens e outras comunicações ou 
outros conteúdos mantidos ou transmitidos pelo website. Reconhece ainda que nos reservamos o direito 
de alterar estas práticas e limites gerais a qualquer altura, a nosso exclusivo critério, com ou sem aviso 
prévio. 
TRANSAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO NOSSO WEBSITE 

Os contratos de fornecimento de bens ou prestação de serviços através do nosso website ou como 
resultado de visitas realizadas por si são regidos pelos nossos termos e condições. Estes termos e 
condições são especificados quando se candidata os nossos bens e serviços. 
Ao entrar numa competição, estará sujeito a quaisquer outras orientações e regras aplicáveis a tais 
serviços que possam ser periodicamente publicados por nós. 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Somos os proprietários ou titulares de todos os direitos de propriedade intelectual no nosso website, e 
no material publicado nele. Estas obras estão protegidas por leis de direitos de autor e tratados no 
mundo inteiro. Todos tais direitos estão reservados. 
Pode imprimir uma cópia e pode descarregar extratos de qualquer página ou páginas do nosso website 

para sua referência e utilização pessoal, e poderá chamar a atenção de outras pessoas dentro da sua 
organização para material publicado no nosso website. 
Não deve de forma alguma alterar as cópias digitais ou em papel de quaisquer materiais que tenha 
impresso ou descarregado, e não deve utilizar nenhumas ilustrações, fotografias, sequências de vídeo ou 
áudio ou quaisquer gráficos separadamente de qualquer texto que o acompanha. Deve ser sempre 
reconhecido o nosso estatuto (e o de quaisquer contribuidores identificados) como autores do material 
que se encontra no nosso website. 
Não deve utilizar nenhuma parte dos materiais do nosso website para efeitos comerciais sem que nós ou 
os nossos licenciadores lhe deem permissão para o fazer. 
Se imprimir, copiar ou descarregar qualquer parte do nosso website em violação com estes termos de 
utilização, o seu direito de utilizar o nosso website cessará imediatamente e terá, conforme nosso 
critério, de devolver ou destruir quaisquer cópias dos materiais que efetuado. 
CONFIANÇA NA INFORMAÇÃO PUBLICADA 

Os comentários, conteúdos e outros materiais publicados no nosso website são facultados somente 
como informações gerais, não sendo conselhos nos quais deva confiar. Deve obter aconselhamento 
profissional ou especializado antes de tomar, ou abster-se de qualquer ação (incluindo a aquisição de 
quaisquer bens ou serviços) com base no conteúdo do nosso website. 
Não assumimos nenhuma responsabilidade ou damos garantias, expressas ou implícitas, de que os 
comentários, conteúdo e outros materiais que se encontram no nosso website estejam precisos, 
completos e/ou atualizados. 
Por isso, isentamo-nos de toda a responsabilidade decorrente de qualquer confiança depositada em tais 
comentários, conteúdos ou outros materiais, por si, por qualquer outro visitante do nosso website ou por 
qualquer pessoa que possa ser informada de qualquer um dos seus conteúdos. 
O NOSSO WEBSITE MUDA REGULARMENTE 

Pretendemos atualizar o nosso website regularmente, e podemos alterar o conteúdo a qualquer altura. 
Se a necessidade surgir, poderemos suspender o acesso a toda ou a alguma parte do nosso website, ou 
encerrá-lo indefinidamente. Qualquer um dos materiais do nosso website pode estar desatualizado num 
determinado momento, e não somos obrigados a atualizar tal material. 
Encorajamo-lo a verificar estes termos cada vez que estiver a usar o nosso website para verificar se 
compreende os termos e se ainda concorda com eles. Também podemos alterar ou atualizar o nosso 
website periodicamente, o que pode incluir qualquer conteúdo ou recursos do nosso website, ou 
atualizar ou alterar informações sobre os eventos listados no nosso website. 
Podemos efetuar alterações a estes termos, ou alterações ou atualizações ao nosso website, tendo em 
consideração quaisquer alterações das nossas necessidades ou dos nossos utilizadores. Se efetuarmos 

alterações consideráveis, tencionamos informá-lo destas alterações atualizando estes termos. 
Não obstante envidarmos esforços razoáveis para atualizar as informações no nosso website, não 
assumimos nenhuma responsabilidade ou damos garantias, expressas ou implícitas, de que o conteúdo 
do nosso website esteja preciso, completo ou atualizado. 
TRANSAÇÕES CONCLUÍDAS ATRAVÉS DO NOSSO WEBSITE 

Os contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços formados através do nosso website 
ou como resultado de visitas realizadas por si são regidos pelos nossos termos e condições. Estes 
termos e condições são especificados quando se candidata aos nossos bens e serviços. 
USOS PROIBIDOS 

Pode utilizar o nosso website somente para efeitos legais. Não pode utilizar o nosso website: 
a) de qualquer forma que viole qualquer lei ou regulamento local, nacional ou internacional aplicável; 
b) de qualquer forma ilegal ou fraudulenta, ou que tenha qualquer propósito ou efeito ilícito ou 
fraudulento; 
c) para lesar ou de tentar lesar menores seja de que forma for; 



d) enviar, receber conscientemente, carregar, transferir, utilizar ou reutilizar qualquer material que não 
cumpra as nossas normas de conteúdo (ver abaixo); 
e) para transmitir ou obter o envio de qualquer publicidade ou material promocional não solicitado ou 
não autorizado ou qualquer outra forma de solicitação semelhante (spam); ou 
f) transmitir conscientemente quaisquer dados, enviar ou carregar qualquer material que contenha 
vírus, cavalos de Troia, worms, bombas-relógio, keyloggers, spyware, adware ou quaisquer outros 

programas ou códigos de computador prejudiciais semelhantes concebidos para afetar negativamente o 
funcionamento de qualquer software ou hardware informático; 
g) como meio de ameaçar, perseguir, assediar, abusar ou insultar outros utilizadores seja de que forma 
for outros ou recolher ou armazenar dados pessoais acerca doutros utilizadores; 
h) de forma que constitui uma violação ou infração dos direitos de qualquer pessoa, empresa ou 
sociedade (incluindo, mas não se limitando a direitos de autor ou confidencialidade); 
i) para transmitir qualquer material para efeitos de publicidade, promoção e/ou publicidade sem o nosso 
consentimento prévio por escrito, a menos que essa transmissão tenha sido solicitada especificamente 
por outro utilizador dos serviços; 
j) para transmitir, carregar, publicar ou disponibilizar qualquer publicidade solicitada ou não autorizada, 
materiais promocionais, “lixo eletrónico”, “spam”, “correntes de email”, “esquemas em pirâmide” ou 
quaisquer mensagens duplicadas ou não solicitadas; 
k) para enviar, receber conscientemente, carregar, transferir, utilizar ou reutilizar qualquer material que 
não cumpra as nossas normas de conteúdo (ver abaixo); 
l) transmitir ou adquirir o envio de qualquer publicidade ou material promocional não solicitado ou não 
autorizado ou qualquer outra forma de solicitação semelhante (spam); nem 
m) transmitir conscientemente quaisquer dados, enviar ou carregar qualquer material que contenha 
vírus, cavalos de Troia, worms, bombas-relógio, keyloggers, spyware, adware ou qualquer outro código 
de computador prejudicial concebido para afetar negativamente o funcionamento de qualquer software 
ou hardware informático. 
Também concorda em: 
a) Não reproduzir, duplicar, copiar ou revender qualquer parte do nosso website violando as disposições 
dos nossos termos de uso do website; e 
b) Não aceder sem autoridade, interferir, danificar ou perturbar: 
(i) qualquer parte do nosso website; 
(ii) qualquer equipamento ou rede em que o nosso website esteja armazenado; 
(iii) qualquer software utilizado na disponibilização do nosso website; ou 
(iv) qualquer equipamento ou rede ou software propriedade ou utilizado por terceiros. 
SUSPENSÃO 

Teremos o direito de suspender imediatamente o seu acesso ao website e/ou serviços se violar estes 
termos de uso. 
A NOSSA RESPONSABILIDADE 

O material apresentado no nosso website é facultado sem quaisquer garantias ou condições 
relativamente à sua exatidão. 
Na extensão permitida pela lei, nós, outros membros do nosso grupo de empresas e terceiros associados 
a nós isentam expressamente: 
a) Todas as condições, garantias, representações e outros termos que, de outro modo, poderiam estar 
implícitos pelo estatuto, pelo direito comum ou pela lei da equidade relativamente ao nosso website ou a 
qualquer conteúdo acerca do mesmo; 
b) Qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano direto, indireto ou consequencial incorrido por 
qualquer utilizador relacionado com o nosso website ou relacionado com a sua utilização, incapacidade 
de utilização ou como resultado da utilização do nosso website, ou quaisquer websites que esteja 
associado ao mesmo e quaisquer materiais neles publicados; 
c) Qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, seja em contrato, infração (incluindo 
negligência), violação do direito legal, ou de outra forma, mesmo que previsível, decorrente ou 
decorrente da utilização ou incapacidade de utilização do nosso website; ou uso ou dependência de 

qualquer conteúdo exibido no nosso website. 
Em particular, não seremos responsáveis por quaisquer: 
a) perda de vendas, rendimentos ou receitas; 
b) perda de negócio; 
c) interrupção de negócios; 
d) perda de lucros ou contratos; 
e) perda de poupanças antecipadas; 
f) perda de dados; 
g) perda de oportunidade de negócio, credibilidade ou reputação; 
h) gestão ou tempo de trabalho desperdiçados; e 
i) outras perdas ou danos seja de que tipo for, por muito que sejam causados por infração (incluindo 
negligência), violação de contrato ou outra, mesmo que previsível, desde que esta condição não impeça 

pedidos de indemnização de perdas ou danos à sua propriedade tangível ou quaisquer outros pedidos de 



indemnização de perda financeira direta que não sejam excluídos por nenhuma das categorias acima 
referidas. 
Isto não afeta a nossa responsabilidade por morte ou lesões pessoais decorrentes da nossa negligência, 
nem a nossa responsabilidade por declarações fraudulentas ou falsas acerca duma questão fundamental, 
nem qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada pela legislação aplicável. 
INFORMAÇÕES SOBRE SI E AS SUAS VISITAS AO NOSSO WEBSITE 

Processamos informações sobre si de acordo com a nossa Política de Privacidade, conforme o 
estabelecido no nosso website. Você garante que todos e quaisquer dados fornecidos por si através do 
nosso website são completos e precisos ao máximo dos seus conhecimentos e crenças. 
CARREGAMENTO DE MATERIAL NO NOSSO WEBSITE 

Sempre que utilizar uma funcionalidade que lhe permita carregar material para o nosso website, ou para 
entrar em contacto com outros utilizadores do nosso website, deve cumprir as normas de conteúdo 
conforme indicadas abaixo. Você garante que qualquer contribuição deste tipo cumpre essas normas, e 
se compromete a indemnizar-nos por qualquer violação dessa garantia. 
Qualquer material que enviar para o nosso website será considerada como sendo não confidencial e não 
estando sujeito a direitos de propriedade e, sujeito à nossa Política de Privacidade (se aplicável) temos o 
direito de usar, copiar, distribuir e divulgar a terceiros qualquer material desse tipo para qualquer efeito. 
Também temos o direito de divulgar a sua identidade a qualquer terceiro que esteja a alegar que 
qualquer material publicado ou enviado por si para o nosso website constitui uma violação dos seus 
direitos de propriedade intelectual, ou do seu direito à privacidade. 
Não seremos responsáveis, nem responsabilizáveis perante quaisquer terceiros, pelo conteúdo ou 
exatidão de quaisquer materiais publicados por si ou por qualquer outro utilizador do nosso website. 
Temos o direito de remover qualquer material ou publicação que efetue no nosso website. É o único 
responsável por manter o seu conteúdo seguro e efetuar o seu backup. 
SERVIÇOS INTERATIVOS 

Podemos, periodicamente, prestar serviços interativos no nosso website, incluindo, mas não estando 
limitados a: 
a) Salas de chat. 
(“serviços interativos”) 
Quando prestarmos algum serviço interativo, facultaremos informações claras acerca do tipo de serviço 
disponibilizado, se será moderado e que forma de moderação será adotada (incluindo se é humana ou 
técnica). 
Faremos o nosso melhor para avaliar eventuais riscos para os utilizadores (e em particular, para as 
crianças) perante terceiros quando utilizarem qualquer serviço interativo prestado no nosso website, e 
decidiremos em cada caso se é apropriado utilizar a moderação do serviço relevante (incluindo que tipo 
de moderação a adotar) à luz desses riscos. No entanto, não temos qualquer obrigação de 
supervisionar, monitorizar ou moderar qualquer serviço interativo que prestemos no nosso website, e 
isentamo-nos expressamente da responsabilidade por qualquer perda ou dano decorrente da utilização 
de qualquer serviço interativo por um utilizador que viole as nossas normas de conteúdo, quer o serviço 
seja moderado ou não. 
O uso de qualquer um dos nossos serviços interativos por um menor está sujeito ao consentimento do 
seu progenitor ou tutor. Aconselhamos os pais que permitam que os seus filhos utilizem um serviço 
interativo que é importante que comuniquem com os seus filhos acerca da sua segurança online, uma 
vez que a moderação não é infalível. Os menores que utilizem qualquer serviço interativo devem ser 
informados dos seus riscos potenciais. 
Quando moderarmos um serviço interativo, normalmente facultar-lhe-emos um meio de contactar o 
moderador, caso tenha alguma questão ou dúvida. 
NORMAS DE CONTEÚDO 

Estas normas de conteúdo aplicam-se a todo e qualquer material que contribua no nosso website 
(contribuição) e para quaisquer serviços interativos associados. 
Estas normas devem ser respeitadas na sua essência, assim como à letra. As normas aplicam-se a cada 

parte de qualquer contribuição, assim como ao seu conjunto. 
Determinaremos, a seu critério, se uma contribuição viola estas normas. 
Uma contribuição deve: 
a) ser exata (quando se refere a factos); 
b) ser genuína (sempre que são pronunciadas opiniões). 
c) cumprir a lei aplicável em Inglaterra e no País de Gales e do seu país; 
d) não aborrecer nenhuma outra pessoa; 
e) não se fazer passar por ninguém, ou deturpar a sua identidade ou relação com outra pessoa; 
f) não dar a impressão de que a Contribuição parte de nós, se não for o caso; 
g) não defender, promover, incitar qualquer parte a cometer ou assistir a qualquer ato ilícito ou 
criminoso, como (só a título de exemplo) violação de direitos de autor ou utilização indevida de 
computadores; 
h) não conter nenhuma declaração que conheça ou acredite, ou tenha motivos razoáveis para acreditar, 
que os membros do público a quem a declaração é, ou tenciona ser publicada são suscetíveis de 



compreender como um incentivo direto ou indireto ou outro incentivo à comissão, preparação ou 
instigação de atos de terrorismo; 
i) conter qualquer publicidade ou promover quaisquer serviços ou weblinks para outros websites. 
VÍRUS, HACKING E OUTRAS INFRAÇÕES 

Não garantimos que o nosso website estará seguro ou livre de bugs ou vírus. É responsável por 
configurar as suas tecnologias de informação, programas informáticos e plataforma de acesso ao nosso 

website. Deve utilizar o seu próprio software de proteção contra vírus. 
Não deve utilizar indevidamente o nosso website introduzindo conscientemente vírus, cavalos de Troia, 
worms, bombas-relógio ou outro material que seja malicioso ou tecnologicamente prejudicial. Não deve 
tentar obter acesso não autorizado ao nosso website, ao servidor no qual o nosso website está 
armazenado ou a qualquer servidor, computador ou base de dados ligada ao nosso website. 
Não deve atacar o nosso website através dum ataque de negação de serviço ou dum ataque de negação 
de serviço distribuído. 
Ao violar esta disposição, cometeria um crime ao abrigo da Lei Britânica de Uso Inapropriado de 
Computadores de 1990. Denunciaremos qualquer violação às autoridades competentes de aplicação da 
lei e cooperaremos com essas mesmas autoridades, divulgando-lhes a sua identidade. Em caso de tal 
violação, o seu direito de uso do nosso website cessará imediatamente. 
Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos causados por um ataque de negação de 

serviço distribuído, vírus ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infetar o seu 
equipamento informático, programas informáticos, dados ou outro material protegido por direitos de 
propriedade devido à sua utilização do nosso website ou ao descarregamento de qualquer material 
publicado nele, ou em qualquer website associado ao mesmo. 
REFERENCIAÇÕES DE LINKS PARA O NOSSO WEBSITE 

Pode referenciar o link da nossa página inicial, desde que o faça de forma justa e legal e que não cause 
nenhuns danos à nossa reputação ou aproveite a sua reputação, mas não deve estabelecer nenhum link 
de forma a sugerir qualquer forma de associação, aprovação ou endosso da nossa parte, onde não haja 
alguma. 
Não deve estabelecer nenhum link para o nosso website a partir de qualquer website que não seja seu. 
O nosso website não deve ser enquadrado em nenhum outro website, nem pode criar um link para 

qualquer parte do nosso website que não seja a página inicial. Reservamo-nos o direito de retirar a 
permissão de efetuar referenciações sem aviso prévio. O website a partir do qual está a efetuar a 
referenciação do link deve respeitar em todos os aspetos as normas de conteúdo estabelecidas nestes 
termos. 
Se desejar utilizar qualquer material no nosso website para além do acima mencionado, por favor efetue 
o seu pedido ao Marketing Department (Departamento de Marketing), , Heath Farm, Hampton Lane, 
Meriden, West Midlands, CV7 7LL, Reino Unido. 
LINKS DO NOSSO WEBSITE 

Quando o nosso website contém links para outros websites e recursos facultados por terceiros, estes 
links são disponibilizados somente para fins informativos. Tais links não devem ser interpretados como a 
nossa aprovação desses websites ou informações que possa obter deles. Não temos controlo sobre o 

conteúdo desses websites ou recursos, e não assumimos qualquer responsabilidade por eles ou por 
qualquer perda ou dano que possa advir da sua utilização. 
VIOLAÇÃO DESTA POLÍTICA 

Se considerarmos que se verificou alguma violação destes termos, podemos tomar as medidas que 
considerarmos adequadas. 
O incumprimento desta política constitui uma violação substancial dos termos de uso que lhe permitem 
utilizar o nosso website, podendo resultar na tomada de alguma ou de todas as seguintes ações: 

 retirada imediata, temporária ou permanente do seu direito de utilização do nosso website; 

 remoção imediata, temporária ou permanente de qualquer contribuição que lhe seja enviado para o 
nosso website; 

 emissão de um aviso para si; 

 processo legal contra si para reembolso de todas as despesas (incluindo, mas não se limitando a 
custos administrativos e legais razoáveis) resultantes da infração; 

 mais ações legais contra si; e 

 divulgação dessas informações às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, tal como 
razoavelmente consideramos necessária ou conforme exigido por lei. 

Isentamo-nos da responsabilidade ou responsabilização por todas as medidas que possamos tomar em 
resposta a violações destes termos. As ações que podemos tomar não se limitam às acima descritas, e 
podemos tomar quaisquer outras medidas que razoavelmente consideremos adequadas. 
JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Estes termos e qualquer ação legal ou reclamação decorrentes ou relacionadas com os mesmos ou 
matéria ou formação (incluindo ações ou reclamações não contratuais) serão regidos e interpretados de 



acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales. Você e nós concordamos que os tribunais de 
Inglaterra tratarão exclusivamente de qualquer litígio decorrente ou relacionado com estes termos. 
REGULAMENTOS DE SISTEMAS DE REDE E INFORMAÇÃO 2018 

Por favor, tenha em atenção que o nosso website não é classificado como um “mercado online” 
conforme definido nos Regulamentos de Sistemas de Rede e Informação de 2018. 
MARCAS REGISTADAS 

O '1link' e o 'epyx' são da nossa propriedade como marcas registadas no Reino Unido. 
Não deve utilizar nenhuma das nossas marcas registadas utilizadas no nosso website, sem a nossa 
permissão. 
VARIAÇÕES 

Podemos rever estes termos a qualquer altura, alterando esta página. Espera-se que verifique esta 
página periodicamente para tomar conhecimento de quaisquer alterações que tenhamos efetuado, uma 
vez que lhe dizem respeito. Algumas das disposições contidas nestes termos também podem ser 
substituídas por disposições ou avisos publicados noutros locais do nosso website. 
AS SUAS PREOCUPAÇÕES 

Se tiver alguma questão relativamente ao material que aparece no nosso website, ou se desejar 
apresentar uma reclamação, por favor, contacte: Legal Department (Departamento Jurídico), Heath 

Farm, Hampton Lane, Meriden, West Midlands, CV7 7LL, Reino Unido. 
Obrigado por visitar o nosso website. 


