Condições Gerais de Venda

WEKIO
1. Generalidades
1.1.
A criação de websites é um serviço fornecido pela WEKIO SARL (doravante denominado
“Prestador de Serviços de Internet"). Ao subscrever o nosso serviço de criação de websites, o
utilizador aceita os termos e condições de utilização.
1.2.
O prestador de serviços reserva-se o direito de complementar, ampliar, modificar,
interromper ou melhorar os serviços oferecidos, em particular quando tais medidas são
suscetíveis de melhorar o padrão tecnológico dos serviços ou são consideradas necessárias para
evitar abusos. Tais alterações podem levar a mudanças na aparência das páginas do website. O
prestador de serviços apenas efetuará tais mudanças se estas forem razoáveis e aceitáveis para o
utilizador do website ou se a sua aplicação for exigida por lei. Além disso, o prestador de serviços
pode alterar o contrato de utilizador, assim como estas Condições Gerais de Venda. O
consentimento para tal alteração será considerado como dado caso o utilizador não se oponha à
alteração no prazo de um mês a contar da receção da notificação de alteração. Na notificação de
alteração, o prestador de serviços informará o utilizador sobre as consequências da não
notificação de qualquer objeção.

2. Âmbito e alterações contratuais
2.1.
A WEKIO fornece um serviço online que permite aos utilizadores criar o seu próprio
website. Os serviços permitem aos utilizadores adaptar o grafismo do seu website, criar e gerir o
conteúdo do website, bem como administrar tópicos.
2.2.
A WEKIO oferece diferentes versões deste serviço: uma versão com pagamento anual e
uma versão profissional com módulo de pagamento online. Incluindo a hospedagem ilimitada de
dados, o nome de domínio, um endereço de e-mail e disponibiliza ao utilizador vários serviços
relacionados com o nome de domínio.
2.3.
Todos os serviços fornecidos pelo prestador de serviços podem ser interrompidos a
qualquer momento. Nesse caso, o utilizador não pode reivindicar a continuação deste tipo de
serviço.
2.4.
O prestador de serviços reserva-se o direito de usar os serviços de terceiros para
melhorar a sua oferta.

3. Informações pessoais
3.1.
O utilizador certifica que todas as informações fornecidas são verdadeiras e completas.
O utilizador aceita, deste modo, o registo e o armazenamento eletrónico das suas informações
por parte do prestador de serviços. O prestador de serviços não transmitirá essas informações a
terceiros, a menos que o utilizador o tenha autorizado expressamente ou seja necessária uma
transferência dos seus dados para assegurar a celebração do contrato (por exemplo, solicitando
um nome de domínio, as informações pessoais do utilizador serão transmitidas à central de
registo dos nomes de domínio). O utilizador compromete-se a manter as suas informações
pessoais atualizadas. Para evitar qualquer utilização abusiva por terceiros não autorizados, o
utilizador tem a obrigação de manter a confidencialidade das suas informações de acesso.

4. Duração e fim do contrato, interrupção dos serviços, reembolso dos honorários pagos.
4.1. Os contratos podem ser resolvidos a qualquer momento pelo utilizador, por correio registado
com aviso de receção, sem ter de justificar a sua decisão. No aviso de resolução do contrato deve
ser indicado o nome de domínio registado, bem como o endereço de e-mail. Para rescindir o
contrato, o utilizador deve enviar uma carta com aviso de receção para a sede da WEKIO. Em caso
de rescisão dentro do prazo legal, os custos de compra e instalação do nome de domínio devem
ser deduzidos do valor total.
4.2. Salvo notificação expressa em contrário, a duração de um contrato é de doze meses e será
renovada pelo mesmo período, a menos que o utilizador ponha fim ao contrato um mês antes do
termo do contrato. Qualquer notificação para resolver o contrato, tem de indicar o nome de
domínio registado, o endereço de e-mail do utilizador e a data de término do contrato.
4.3. O prestador de serviços pode rescindir o contrato com o utilizador unilateralmente e sem motivo,
com um aviso prévio de três meses. Neste caso, o prestador de serviços reembolsará os valores
pagos pelo utilizador na proporção de 25%. O prestador de serviços reserva-se o direito de
rescindir o contrato sem aviso prévio caso o utilizador tenha violado as suas obrigações
contratuais. Além disso, o incumprimento dos deveres contratuais pode resultar num processo
civil ou penal. Neste caso, os valores pagos antecipadamente não serão reembolsados. O
prestador de serviços tem o direito de assumir a posse do nome de domínio do utilizador, excluir
o website e bloquear o acesso do utilizador em caso de falta de pagamento de valores em dívida.
Neste caso, o prestador de serviços informará o utilizador em conformidade. O utilizador certifica
ter lido e aceite estas condições de utilização e transmite, explicitamente, todos os poderes à
WEKIO em tal declaração de rescisão.
4.4. No final da relação contratual, o prestador de serviços não tem a obrigação de melhorar os
serviços contratualmente outorgados. Assim, o prestador tem o direito de excluir algumas das
informações do utilizador, incluindo e-mails da caixa de correio do utilizador. A transferência de
informações relativas ao website do utilizador para o servidor de um prestador externo não será
possível. Portanto, é responsabilidade do utilizador guardar e retirar os dados atempadamente.
Além disso, o prestador de serviços pode, no final do contrato, excluir alguns dos domínios do
utilizador que não foram transferidos para um novo prestador pela organização responsável pela
atribuição dos nomes de domínio.
4.5.
A recuperação do nome de domínio é gratuita caso este tenha expirado e revertido
para a rede de nomes de domínio público. Não obstante o que precede, o cliente tem o direito de
efetuar um pedido de transferência do nome de domínio para um novo prestador, sendo
cobradas taxas de ativação pela transferência, de acordo com a atual lista de preços da WEKIO.
4.6. No caso de um duplo pagamento por cheque, cartão de crédito, paypal ou qualquer outro meio
de pagamento, deve enviar-nos um pedido de reembolso por correio registado com aviso de
receção para o seguinte endereço: WEKIO, 21 rue pixérécourt 75020. Tem 60 dias para fazer este
pedido, após este prazo o valor do pagamento duplicado será automaticamente creditado na
conta do utilizador e a data de término do contrato será prorrogada por mais um ano. O período
de reembolso é de 30 a 60 dias após a receção da sua carta com aviso de receção e somente o
utilizador subscritor do contrato poderá efetuar este pedido.
4.7. Se, ao celebrar este contrato, o utilizador optou por efetuar o pagamento através de uma conta
paypal pertencente a um terceiro, nenhum pedido de reembolso poderá ser feito em seu nome,
somente o terceiro está em condições de o fazer.
4.8. Em caso de revogação por correio registado com aviso de receção, será enviado ao cliente o
procedimento para cancelar a subscrição do paypal. O utilizador deve respeitar este
procedimento de acordo com as condições gerais. Ao pagar por cheque, não é necessário
qualquer procedimento adicional, a assinatura será automaticamente cancelada. Nenhum

reembolso será possível se o utilizador não seguir o procedimento que lhe será enviado por email.
4.9.
O cliente será notificado para a renovação do serviço – 30 dias antes da data de
término do nome de domínio será enviado um e-mail para o endereço fornecido durante o
registo, assim como um SMS quando o website expirar. A WEKIO não poderá ser responsabilizada,
em caso de não leitura dos e-mails ou em caso de alteração do endereço de e-mail do cliente sem
retorno da sua parte. Sem resposta à notificação, nem pagamento por parte do cliente, a WEKIO
reserva-se o direito de fechar o website sem aviso prévio, sendo os dados relativos ao website
mantidos por um período de um mês, a partir da data de encerramento do mesmo.

5. Obrigações gerais do utilizador
5.1. O utilizador é responsável pelo conteúdo por ele fornecido ou armazenado no seu website. O
prestador de serviços não tem a obrigação de inspecionar os websites dos utilizadores quanto a
violações legais.
5.2. O utilizador compromete-se a respeitar a legislação vigente no seu país, tanto na utilização do
seu website como na administração das páginas.
5.3. O utilizador compromete-se a não tomar quaisquer ações que possam violar os direitos de
terceiros (incluindo os direitos da personalidade), usando o nosso serviço de hospedagem.
5.4. O utilizador compromete-se a não publicar qualquer conteúdo proibido por lei ou contrário à
moral e aos bons costumes (em particular, conteúdo de natureza pornográfica, racista, xenófoba,
extremista ou de qualquer outra forma censurável) ou que possa infringir os direitos de terceiros
(nomeadamente direitos da personalidade, marcas registadas, direitos do nome ou direitos de
autor). Além disso, o utilizador compromete-se a não utilizar o seu website para fins de spam ou
de ligações externas excessivas e fraudulentas. Em caso de atividade fraudulenta, por parte de um
utilizador, que prejudique a WEKIO ou infrinja os direitos de terceiros, o utilizador e os seus
potenciais coautores terão de reembolsar a WEKIO pelas despesas decorrentes dessa atividade. O
utilizador compromete-se, também, a apoiar a WEKIO em relação a qualquer medida de
prevenção de tal conduta.
5.5. O utilizador compromete-se a respeitar as obrigações de avisos legais de utilização em vigor no
seu país.
5.6. O utilizador está proibido de enviar uma grande quantidade de e-mails não solicitados com o
mesmo conteúdo (Spam) através dos sistemas ou servidores do prestador de serviços.
5.7. O utilizador usará os grafismos fornecidos pela WEKIO exclusivamente para o seu website. O
utilizador está expressamente proibido de copiar ou transferir o website e de o usar num servidor
externo.

6. Registo e cancelamento de nomes de domínio e troca de prestador
6.1.
O serviço inclui a alocação de um nome de domínio e de um endereço de e-mail. No
que respeita ao fornecimento e/ou manutenção de domínios, o prestador de serviços atuará
exclusivamente como agente intermediário entre o utilizador e as respetivas organizações
responsáveis pela atribuição de nomes de domínio ("registadores"). Os domínios de alto nível são
geridos, principalmente, por um grande número de diferentes organizações nacionais, a maioria
operando a nível nacional. Cada uma destas organizações tem os seus próprios termos e
condições acerca do registo e da administração dos nomes de domínio. Os termos e condições de
registo dos fornecedores de domínio apropriados serão, portanto, aplicados adicionalmente a
esses termos e condições: nomeadamente, no caso de nomes de domínio FR, os termos e
condições de registo da AFNIC serão aplicados e farão parte do contrato. Consequentemente, os
termos e condições das respetivas entidades adjudicantes serão aplicados da mesma forma.

Mediante solicitação, o prestador de serviços enviará uma cópia desses termos e condições ao
utilizador.
6.2.
O utilizador compromete-se, sem limitação, a fornecer informações corretas e
completas relativas alocador do nome de domínio ("registador") e ao contacto administrativo, no
momento do registo do nome de domínio. O contacto técnico será, em alguns casos, nomeado
como WEKIO SARL. Sem prejuízo dos termos e condições do registo em questão, estas
informações devem incluir o nome do registador do nome de domínio, um endereço postal
válido (apartados ou endereços anónimos não são permitidos), um endereço de e-mail válido e
um número de telefone. Em caso de alteração destas informações, o utilizador é obrigado a
informar imediatamente o prestador de serviços, atualizando-as online.
6.3.
No momento da entrada em vigor do contrato, o prestador de serviços dará ao
registador competente a oportunidade de alocar o nome de domínio solicitado. O prestador de
serviços tem o direito de diferir a ativação de um nome de domínio até que o pagamento dos
valores solicitados pelos serviços de registo tenham sido recebidos. O prestador de serviços não
está em posição de influenciar a atribuição de um nome de domínio por parte da organização
competente. O prestador de serviços não pode garantir que o nome de domínio solicitado seja
atribuído ao utilizador, nem que esses nomes de domínio estejam isentos de direitos de terceiros
e não pode, também, garantir a sua existência perpétua. Todas as informações fornecidas pelo
prestador de serviços em relação à disponibilidade de um nome de domínio é baseada em
informações fornecidas por terceiros e apenas dizem respeito ao momento em que essas
informações foram solicitadas. O domínio não será considerado atribuído até que esteja registado
sob o nome do utilizador e inserido no banco de dados do registador.
6.4.
Antes de aplicar um nome de domínio, o utilizador verificará se o nome de domínio
não viola os direitos de terceiros nem a legislação em vigor. O utilizador certifica que cumpriu
esta obrigação e que no momento dessa verificação não havia indicação de tais infrações ou
violações de direitos de terceiros.
6.5.
É possível solicitar a alteração do nome de domínio após o registo, sendo neste caso
cobrados os respetivos custos da compra e configuração. Caso se verifique que, durante o tempo
necessário para transmitir a solicitação de alteração ao registador, o nome de domínio já foi
alocado a terceiros, o utilizador terá o direito de escolher um nome de domínio alternativo de
equivalente valor tarifário. Esta disposição não se aplica no caso de, após uma mudança de
prestador, o prestador anterior recusar efetuar tal alteração. Neste caso, o utilizador tomará as
medidas necessárias para a libertação do nome de domínio por parte do prestador anterior ou
solicitará outro nome de domínio ao prestador de serviços, mediante uma taxa adicional. No caso
de alguns nomes de domínio terem sido cancelados pelo próprio utilizador ou por ordem judicial
no contexto de um conflito de nomes de domínios, o utilizador não terá o direito de solicitar um
nome de domínio de substituição gratuito.
6.6.
Dentro dos limites destes termos e condições gerais de utilização, bem como dos
termos e condições aplicáveis das organizações competentes, o utilizador tem o direito de
transferir todos os nomes de domínio registados pelo prestador de serviços para outro prestador,
desde que o novo prestador ofereça um nome de domínio do nível equivalente (por exemplo,
“PT”) e, na medida em que as circunstâncias técnicas o exijam, suporte a troca de prestador
durante o período validade do contrato, sujeita a taxas adicionais, para poder recuperar os
códigos de autorização de transferência.
6.7.
O contrato permanecerá inalterado no caso de tal mudança de prestador. Não
obstante, o utilizador deve notificar o cancelamento ou rescisão do contrato através de carta
registada com aviso de receção. Todas as declarações relativas ao nome de domínio, em particular
qualquer cancelamento de nome de domínio, mudança de prestador e exclusão de nome de
domínio devem ser feitas por escrito com aviso de receção. No caso do prestador de serviços não

estar em condições de conceder a mudança de prestador, seja devido à falha por parte do
utilizador ou do novo prestador em efetuar a mudança em tempo útil, seja porque não foram
atendidas as condições da mudança, o fornecedor de nomes de domínio é expressamente
autorizado a receber o nome de domínio cancelado, excluído pela organização competente após
a data de cancelamento.
6.8.
O utilizador deve notificar imediatamente o prestador de serviços se se encontrar
numa situação de perda de direitos sobre um nome de domínio registado em seu nome.
6.9.
Uma vez que o nome de domínio retorne ao domínio público, é livre de ser adquirido
por terceiros, a WEKIO não pode ser responsabilizada em caso de perda do nome de domínio e
nenhuma compensação financeira poderá ser solicitada.

7. Degradação do desempenho
7.1.
O prestador de serviços esforçar-se-á para garantir que os serviços estejam
permanentemente operacionais e a funcionar corretamente. No entanto, o utilizador reconhece
que, por razões técnicas, bem como devido à dependência de fatores externos por parte do
prestador de serviços (vide Redes de Telecomunicações) a disponibilidade ininterrupta dos
websites não pode ser garantida. Portanto, o utilizador não pode solicitar acesso permanente aos
websites. As restrições de acesso de natureza temporária não podem constituir um motivo de
reivindicação de garantia nem um direito excecional de rescisão do contrato. Além das possíveis
restrições de acesso devido a circunstâncias fora do controlo do prestador de serviços, o
prestador de serviços também se reserva o direito de impor restrições temporárias e/ou totais,
nomeadamente quando o website está temporariamente indisponível para fins de
implementação de melhorias técnicas ou eliminação de erros ou defeitos, etc.
7.2.
Para garantir a operacionalidade adequada das funções editoriais do website, são
necessárias várias melhorias ao sistema. Uma lista destas melhorias está disponível na interface
de administração. É excluída qualquer responsabilidade do prestador de serviços por
interrupções causadas por diferentes configurações do sistema e não poderá ser solicitada
nenhuma compensação financeira em tais situações.

8. Responsabilidade
8.1.
É excluída qualquer responsabilidade por parte do prestador de serviços pela perda de
dados pelo utilizador ou por acesso não autorizado às informações pessoais do utilizador por
terceiros (vide hackers).
8.2.
O prestador de serviços não pode ser responsabilizado por qualquer abuso por
terceiros dos dados e informações disponibilizadas pelos próprios utilizadores.
8.3.
O prestador de serviços não pode ser responsabilizado por atividades ou conteúdos
criados pelos utilizadores.
8.4.
O prestador de serviços não pode ser responsabilizado por qualquer perda financeira
ou outros danos resultantes de mau funcionamento ou indisponibilidade do sistema. Salvo em
casos de atentado à vida, ao corpo ou à saúde, qualquer pretensão de pagamento de
indeminização e juros de mora por parte da WEKIO SARL está excluída. Esta exclusão não cobre os
danos devidos a uma negligência grave por parte da WEKIO SARL ou a uma violação intencional
ou gravemente negligente das suas funções por um representante legal ou um funcionário da
WEKIO SARL.
8.5.
Qualquer responsabilidade do prestador de serviços ou prestadores afiliados será
limitada a 30% do valor equivalente ao preço de um ano de utilização (preço sem IVA).

9. Proteção de dados

9.1.
O prestador de serviços coletará, processará e utilizará informações pessoais acerca
dos utilizadores. Para obter mais informações sobre o processamento de informações pelo
prestador de serviços queira consultar a nossa política de proteção de dados.
9.2.
O utilizador está ciente de que, do ponto de vista técnico, o prestador de serviços pode
visualizar alguns dos dados armazenados no servidor e que existe uma possibilidade teórica de
que terceiros tenham acesso a informações do utilizador quando os dados são transmitidos pela
internet.

10. Revogação
10.1.Pode revogar a sua declaração contratual dentro de 14 dias, por escrito, sem apresentar qualquer
motivo, de acordo com a legislação de rescisão portuguesa (carta com aviso de receção). O prazo
começa após o recebimento desta notificação por escrito, mas não antes da conclusão do
contrato e também não no caso de um contrato que não cumpra as suas obrigações. Para
respeitar o período de revogação, basta enviar a rescisão por correio, para o endereço WEKIO, 21
rue pixérécourt 75020 Paris.
Consequências da revogação: No caso de uma rescisão das normas, os benefícios mutuamente
recebidos ou, eventualmente, devidos (por exemplo, juros de mora) serão revertidos. Caso não
possa devolver todos ou parte dos benefícios recebidos no âmbito do contrato, ou só os consiga
devolver num estado deteriorado, deve indemnizar-nos no valor dos referidos benefícios. O prazo
começa para si com o envio da revogação, para nós no momento da receção da mesma.
Aviso Especial: O direito de cancelamento do serviço pode terminar mais cedo caso o prestador
de serviços tenha iniciado o serviço com o consentimento expresso do utilizador antes do final do
período de rescisão ou o utilizador o tenha consentido expressamente (por exemplo, no caso do
registo de um domínio).
Nome de domínio: O retrocesso dos custos de aquisição do nome de domínio permanece a
cargo do cliente, no final da execução imediata do serviço, a partir da validação do pedido e,
como tal, de acordo com as disposições do artigo L.221-28 1 ° do código do consumo.

11. Módulo de venda online
11.1.
Ao subscrever o módulo de vendas online, são aplicados custos de transação aos
pagamentos com o TPA nas transações com cartão de crédito.
5% - <5000 €
4% 5000- 10000 €
3% 10000-20000 €
2% > 20 000 €
Subscrição de 29,99€/mês
11.2.
O montante mínimo para os reembolsos é de 50 euros, a partir deste valor o utilizador
receberá o montante por transferência bancária, deve-nos fornecer antecipadamente um número
de conta ou um IBAN. O prazo de reembolso é de 30 dias a partir do seu pedido.

12. A utilização de SPAM é estritamente proibida
12.1.
O cliente compromete-se a não usar as funcionalidades do serviço para enviar
mensagens em grande número (SPAM) ou para pessoas que não as desejam receber ou para
endereços incorretos. Como tal, a WEKIO reserva-se o direito de instalar no seu serviço
ferramentas informáticas que impedem essas práticas. A WEKIO reserva-se ainda o direito de
suspender os serviços de mensagens do cliente sem aviso prévio, quando envios maciços de emails por parte do cliente comprometem a integridade e/ou a segurança da rede de serviços.

Além do mais, no caso de qualquer queixa apresentada por qualquer pessoa (cliente ou não
cliente) a respeito de um e-mail enviado que não cumpre este compromisso, o cliente reconhece
que a WEKIO tem o direito de limitar, restringir, interromper ou suspender permanentemente
todo ou parte do serviço em questão, por um período ilimitado sem aviso prévio, ou resolver
permanentemente o contrato no caso de incumprimento de avisos de spam enviados por e-mail
ao cliente.
12.2.

O Cliente compromete-se a manter uma cópia dos dados transmitidos.

13. Webmail
13.1.
O webmail é um serviço oferecido pela WEKIO para a consulta de e-mails. A caixa de
correio está sujeita a um limite de armazenamento de 1GB em relação à conta principal
contacto@domínio.
13.2.
O utilizador pode mudar a qualquer momento para uma oferta de armazenamento
adicional. As tarifas são: Webmail 1.99€ / 3GB -3,99€ / 5GB - 7.99€ / 10GB

14. Nomes de domínio
14.1.Nome de domínio oferecido com a criação do website. A oferta permite-lhe beneficiar
gratuitamente do seu próprio nome de domínio.
Lista dos nomes de domínio disponíveis gratuitamente:

.com .fr .be .eu .es .co.uk .de .ch .it .nl .li .pt .lt .us .wf .tf .yt .pm
Oferta limitada a um nome de domínio gratuito por website e por pessoa, sujeito a
disponibilidade. O período de validade do nome de domínio está vinculado à data de criação do
website, ou seja, um ano a partir da data de compra do nome de domínio.
14.2.Nomes de domínio opcionais
Com o seu website pode beneficiar de extensões especiais complementares.
Lista das extensões não gratuitas disponíveis:

.ac .af .ag .am .as .asia .at .biz .bo .bz .ca .cat .cc .cl .cm .cn .co .coop .cr .cx .cz .dk .do .ec .fi
.fm .gd .gg .gl .gs .gy .hk .hn .hr .ht .ie .im .in .info .io .je .jobs .ki .kr .la .lc .lu .lv .me .mg
.mn .mobi .ms .mu .mx .name .net .nf .nu .org .pe .pl .pro .pw .re .ro .sa .sb .sc .se .sh .si
.sn .so .sx .tel .tl .tn .travel .tv .tw .uk .uy .vc .vg .xxx
14.3.Opção de novas extensões
Com as novas extensões, pode criar um website em “.photo, .photography, .gallery, etc.” e se a sua
empresa for lisboeta, crie um website “.lisboa”. Agora todos podem adaptar o nome às suas
necessidades, manifestar a sua pertença a uma área geográfica, criar uma estratégia de
comunicação direcionada, diversificar os nomes de domínio ou intensificar a sua presença na
internet, criando, por exemplo, websites temáticos.
14.4.Lista das novas extensões disponíveis

.photo .photography .photos .pictures .press .paris .website .actor .agency .archi
.associates .audio .bar .boutique .brussels .business .club .design .digital .gallery
.graphics .immo .london .love .media .miami .news .pics .pizza .pub .restaurant .sarl

.space .tech .wedding .sale .wiki .abogado .academy .accountant .accountants .adult
.airforce .alsace .apartments .army .art .attorney .auction .auto .band .barcelona
.bargains .bayern .beer .berlin .best .bet .bible .bid .bike .bingo .bio .black .blackfriday
.blog .blue .broker .builders .bzh .cab .cafe .cam .camera .camp .capital .car .cards .care
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