TERMOS E CONDIÇÕES DO SÍTIO WWW.DREAMOVERLAND.COM

O domínio de internet www.dreamoverland.com é um sítio particular, sem qualquer relação oficial
com quaisquer marcas comerciais, suas detentoras ou subsidiárias, cujos nomes possam nele ser
mencionados.
Todos os nomes, imagens e logótipos “Dreamoverland” são propriedade do detentor do domínio.
As marcas, produtos, serviços e empresas de terceiros contidos neste sítio são nomes e marcas
comerciais dos respectivos proprietários.
Todos os direitos, incluindo os direitos de autor e de cópia sobre este sítio e seus conteúdos, são
propriedade do detentor do domínio www.dreamoverland.com, conforme previsto pela lei
aplicável. Os textos, imagens, vídeos, logótipos, botões, imagem gráfica, informações ou quaisquer
outros elementos constantes do sítio não podem ser copiados, reproduzidos, utilizados, publicados
ou transferidos sem permissão prévia por escrito do detentor deste domínio.
O detentor do domínio www.dreamoverland.com envidou os melhores esforços para que as
informações veiculadas no sítio sejam sempre tão correctas quanto possível, mas não se
responsabiliza pela utilização das mesmas, nem garante que a utilização deste sítio será ininterrupta
ou que os servidores de alojamento estejam isentos de vírus.
Em caso algum o detentor do domínio www.dreamoverland.com poderá ser responsabilizado
perante qualquer pessoa por qualquer dano ou perda que resulte da utilização de qualquer dado
ou informação contida neste sítio.
Não é igualmente responsável por reclamações relacionadas com a funcionalidade ou
disponibilidade deste sítio, devendo as mesmas ser endereçadas às entidades responsáveis pelo
seu alojamento.
O domínio www.dreamoverland.com não representa nem se responsabiliza por quaisquer sítios
externos que podem estar ligados a este sítio. Qualquer sítio ou página externa que visite clicando
num “link” disponível neste sítio está fora do controlo do domínio www.dreamoverland.com e a
visita será por sua conta e risco.
O site www.dreamoverland.com usa cookies para melhorar a experiência dos clientes e fornecer
conteúdos e produtos relevantes na região em que estão atualmente localizados. Podemos usar
cookies analíticos (incluindo o Google Analytics) para nos ajudar a avaliar o uso do nosso site (por
exemplo, áreas mais populares) e melhorar a funcionalidade do nosso site, mas não usamos essas
informações para qualquer outro propósito.
Ocasionalmente, podemos trabalhar com parceiros externos para realizar atividades de marketing.
Neste caso, só partilharemos a informação fornecida pelos clientes com esses parceiros se tivermos
permissão expressa dos clientes para o fazer.
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Os clientes podem pedir-nos para não processar os seus dados pessoais para fins de marketing. Se
um(a) cliente não desejar receber e-mails ou acções de marketing da Dream Overland, pode
cancelar a inscrição clicando no “link” relevante no rodapé do e-mail ou, em alternativa, entrar em
contato connosco por e-mail: info@dreamoverland.com.
Estes Termos e Condições serão regidos e interpretados de acordo com a lei Portuguesa. As disputas que
possam surgir são sujeitas à jurisdição dos tribunais Portugueses.

O detentor do domínio www.dreamoverland.com reserva-se o direito de alterar o seu conteúdo
bem como estes Termos e Condições a qualquer momento sem autorização ou aviso prévio,
fazendo a publicação das alterações no sítio www.dreamoverland.com.

© Dreamoverland 2018

