
Termos de serviço
Aplicativos de nuvem de controle de acesso

1. DEFINIÇÕES

1.1 Contrato: significa o acordo entre a Salto e o Cliente quanto ao uso e acesso dos Serviços pelo Cliente, formalizado de

acordo com o disposto no Artigo 3 destas Condições Gerais, e que é composto por estas Condições Gerais e o E- E-mail de

Confirmação.

1.2. Argila: significa Clay Solutions BV, uma empresa privada de responsabilidade limitada, constituída de acordo com a lei

holandesa, com sede e sede em Kraanspoor 48, Amsterdã.

1.3. Cliente: Pessoa física ou jurídica que atua como profissional ou empresa (não sendo consumidor) e que celebra o

Contrato com a Salto para utilização e acesso aos Serviços.

1.4. Informação confidencial: significa (i) todas as informações relativas ao Hardware, Serviços ou Voucher,

independentemente de seu suporte (designs, manuais, software, hardware, etc.) (ii) qualquer outra informação a ser

reconhecida pelas Partes em virtude deste Contrato ; e (iii) qualquer informação técnica, financeira, comercial, industrial ou

estrutural relativa à atividade da Salto e do seu Grupo.

1.5. E-mail de confirmaçãol: significa o aviso de confirmação de comissionamento do Site entregue eletronicamente pela

Salto ao Cliente, solicitando a realização do Cadastro na Plataforma.

1.6. Dano Direto: significa qualquer dano ou perda real e material, exceto Danos Indiretos, causados a qualquer Parte como

consequência direta e necessária de uma violação do Contrato pela outra Parte.

1.7. Período de teste gratuito: período de sete (7) dias corridos após o Registro, onde o Cliente pode ter acesso e usar os

Serviços de acordo com o Artigo 5. 

1.8. Honorários: significa as taxas a serem pagas pelo Cliente ao Parceiro Salto pela compra de cada Voucher para ter

acesso e utilização dos Serviços através da Plataforma, tudo de acordo com o disposto no Artigo 9.

1.9. Condições Gerais: significa estes termos e condições gerais.

1.10. Grupo: terá o significado estabelecido na cláusula 42 do Código de Comércio Espanhol.

1.11. Hardware: significa o hardware compatível com Salto KS adquirido a um Parceiro Salto que é necessário para o acesso

e uso dos Serviços pelo Cliente.

1.12. Danos Indiretos: significa danos consequentes, lucros cessantes, economias perdidas, redução de boa vontade ou

danos à reputação do próprio cliente do Cliente ou da Salto ou outros terceiros, e todas as outras formas de danos indiretos

causados a qualquer Parte que não sejam uma consequência direta e necessária de uma violação de o Acordo por uma

Parte.

1.13. instalador: significa qualquer instalador autorizado pelo Parceiro da Salto ou pela Salto para o comissionamento do

Hardware, configuração e liberação do Site.
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1.14. Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial:  significa todos os direitos de propriedade intelectual e industrial no

sentido da lei espanhola ou estrangeira, incluindo outros direitos de propriedade e direitos de licença potenciais, códigos-

fonte, direitos de banco de dados e outros direitos conferidos à Salto ou seu Grupo no sentido mais amplo da palavra.

1.15. Malware: significa aplicativos, código executável ou conteúdo malicioso e quaisquer programas de computador

especificamente projetados para se infiltrar e danificar computadores sem o consentimento da Salto ou que a Salto

considere prejudicar a Plataforma. O malware deve cobrir, sem limitação, todos os diferentes tipos de ameaças à segurança

do seu computador, entre outros vírus, spyware, worms, trojans ou rootkits.

1.16. Aplicativo móvel: significa o aplicativo móvel conhecido como “Salto KS App” que é disponibilizado pela Salto através

da Google Reproduzir Store e Apple App Store.

1.17. Partidos: significa Salto e o Cliente, individualmente “Parte”.

1.18. Documentação do parceiro: significa qualquer documentação contratual celebrada entre um Parceiro Salto e o Cliente

(por escrito ou por meio digital) para a compra do Hardware e/ou Voucher pelo Cliente, que incluirá as Taxas de acesso e uso

do Serviços.

1.19. Dados pessoais: significa todos os dados pessoais relativos a uma pessoa singular identificada ou identificável que

sejam introduzidos, recolhidos ou recolhidos através da Plataforma.

1,20. Plataforma: significa a plataforma “Salto KS” gerida pela Salto e utilizada pela Salto para a prestação dos Serviços,

composta pela Web App e pela Mobile App.

1.21. Contrato do Processador: significa o contrato complementar celebrado entre Salto e o Cliente (se exigido pela

legislação aplicável de tempos em tempos), com base no qual Salto processará Dados Pessoais.

1.22. Cadastro: processo a ser concluído para ativar o Site seguindo as disposições do Artigo 4.

1.23. Sócio da Salto (também apenas como Sócio):  significa qualquer um dos parceiros da Salto autorizados para a

comercialização do Hardware e/ou dos Serviços em cada área geográfica (conforme listado na Plataforma ou referido pela

Salto) e através do qual o Cliente adquiriu o Voucher para uso e acesso aos Serviços e /ou o Hardware.

1,24. Serviço: significa o serviço “Salto KS”, por meio do qual os recursos de controle de acesso da Salto KS são

disponibilizados remotamente ao Cliente pela Salto por meio da Plataforma.

1,25. Detalhes do site: significa o código do cliente, senha, nome do cliente, códigos de ativação e outros detalhes

relacionados ao Cliente que permitem que o Cliente tenha acesso ao Site.

1,26. Local: significa uma conta que permite ao Cliente ter acesso e utilizar os Serviços através da Plataforma.

1,27. Prazo: significa o período de tempo em que o Contrato será válido, executável e em vigor conforme estabelecido nas

disposições do Artigo 21.

1,28. Utilizador(s): pessoa(s) física(s) autorizada(s) pelo Cliente para o uso dos Serviços.

1.29. Documentação do Utilizador: significa um ou mais documentos designados pela Salto como tal, em formato eletrônico

ou não, que incluem a documentação do usuário para o Hardware e os Serviços.
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1,30. Voucher(s): Um código de doze (12) caracteres alfanuméricos que precisa ser adquirido pelo Cliente. O código deve ser

introduzido pelo Cliente na Aplicação Web, ou por qualquer Instalador com direitos de acesso concedidos pelo Cliente, para

poder ativar, utilizar e ter acesso aos Serviços. Um voucher tem validade de 1 (um) ano.

1.31. aplicativo web: significa o aplicativo web disponível no seguinte URL: https://app.saltoks.com, também conhecido como

“Salto KS Web App”.

2. APLICABILIDADE E ALTERAÇÕES

2.1. Antes de aceitar estas Condições Gerais, o Cliente precisa ter adquirido o Hardware de um Parceiro Salto. Tal relação

entre o Cliente e o Parceiro Salto é regulamentada pela Documentação do Parceiro. O Cliente aceita que os Serviços sejam

prestados pela Salto ao Cliente sujeito ao disposto nas presentes Condições Gerais. 

2.2. As presentes Condições Gerais aplicam-se à prestação dos Serviços pela Salto ao Cliente através da Plataforma, bem

como ao acesso e utilização dos Serviços pelo Cliente através da Plataforma.

Para evitar dúvidas, estas Condições Gerais não regulamentam os termos e condições aplicáveis à venda do Hardware e/ou

quaisquer Vouchers pelo Parceiro da Salto ao Cliente (incluindo, entre outros, qualquer garantia e responsabilidade

relativamente à venda e utilização do Hardware e à venda de qualquer Voucher). Quaisquer reclamações relacionadas com a

venda e utilização do

O Hardware e a venda de qualquer Voucher serão dirigidos ao Parceiro da Salto do qual o Cliente comprou o Hardware e o

Voucher.

2.3. As presentes Condições Gerais, juntamente com o E- E-mail de Confirmação, constituem o Acordo integral relativo à

prestação dos Serviços pela Salto e à utilização e acesso dos Serviços pelo Cliente através da Plataforma, e substituem

qualquer acordo anterior entre as Partes (ou entre o Cliente e Clay) ou quaisquer termos e condições gerais anteriormente

aplicados por Salto ou Clay em relação às matérias neles referidas.

Em caso de incoerência entre os diferentes documentos que compõem o Acordo, aplicar-se-á a seguinte ordem de

prevalência:

O e- E-mail de confirmação.

As Condições Gerais.

2.4. Qualquer termo, condição ou disposição que entre em conflito, modifique, acrescente ou se desvie destas Condições

Gerais ou do E- E-mail de Confirmação só se aplicará se acordado por escrito pelas Partes.

2.5. A aplicabilidade dos possíveis termos e condições de venda do Cliente ou outros termos e condições é explicitamente

excluída.

2.6. Em todos os casos em que o Contrato for rescindido por qualquer motivo, as Condições Gerais continuarão a reger as

relações entre as Partes na medida do necessário para a sua resolução.

A Salto reserva-se o direito de propor alterações ou substituição das presentes Condições Gerais em qualquer altura. Para

estes efeitos, a Salto informará o Cliente por meios eletrónicos (como por correio eletrónico, através da aplicação Web ou da

aplicação móvel) sobre as alterações propostas, a fim de solicitar a aceitação do Cliente. O Cliente terá um período de dez

(10) dias de calendário desde a receção da referida notificação para aceitar tais emendas ou substituições na forma

estabelecida na notificação da Salto. Caso o referido prazo tenha decorrido sem a aceitação do Cliente na forma
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estabelecida na notificação da Salto, as emendas ou substituições serão consideradas rejeitadas pelo Cliente e, portanto, não

aplicáveis. Nesse caso, os Serviços continuarão a ser prestados ao abrigo das presentes Condições Gerais até que expire a

validade do respetivo Vale.

FORMAÇÃO DO ACORDO

3.1. Conforme referido no Artigo 2.1, antes da aceitação das presentes Condições Gerais pelo Cliente, o Cliente deverá ter

contactado previamente o Parceiro Salto para aquisição do Hardware.

Salvo para o Período Experimental Gratuito, o Cliente reconhece que, para ter acesso e utilizar os Serviços, o Cliente precisa

de ter adquirido previamente o Hardware e um Voucher do Parceiro da Salto e o referido Hardware precisa de ter sido

devidamente instalado pelo Instalador. Os Serviços não podem ser prestados em ligação ou em associação com qualquer

outro hardware diferente do Hardware.

Quaisquer termos e condições estabelecidos na Documentação do Parceiro, eventualmente inseridos entre o Parceiro da

Salto e o Cliente, só serão vinculativos e aplicáveis a Salto se tais ou quaisquer termos e condições específicas forem

expressamente incluídos no e-mail de confirmação ou nas presentes Condições Gerais, e desde que o Contrato seja

formalizado de acordo com os termos estabelecidos no artigo 3.2 abaixo.

Caso determinados termos da Documentação do Parceiro que o Cliente considere essenciais (e que entrem em conflito com,

modifiquem, sejam adicionais ou se desviem das disposições das Condições Gerais), não sejam incluídos pela Salto no email

de Confirmação, o Cliente terá um período de dez (10) dias de calendário desde a receção do email de Confirmação para

notificar à Salto a sua decisão de rescisão do Contrato ou a sua decisão de interromper o processo de formalização do

Contrato, conforme o caso. Em tais casos, o Cliente deverá devolver o Hardware ao Parceiro e este deverá reembolsar o

preço do Hardware e as taxas do respetivo Voucher eventualmente pago pelo Cliente ao Parceiro da Salto. Em nenhum caso

o Cliente terá direito a reclamar ou solicitar qualquer indemnização à Salto por qualquer conflito, modificação, adição ou

desvio entre a Documentação do Parceiro e o Contrato, no caso do Cliente decidir rescindir o Contrato ou interromper o

processo de formalização do Contrato com base nestes fundamentos.

A Salto tem o direito de recusar um pedido de Serviços e, assim, decidir não formalizar o Contrato com o Cliente. Nestes

casos, o Cliente deverá devolver o Hardware ao Parceiro e o Parceiro deverá reembolsar o preço do Hardware, bem como as

taxas do respetivo Voucher em vigor eventualmente pago pelo Cliente ao Parceiro da Salto. Para evitar dúvidas, em caso

algum o Cliente terá o direito de reclamar ou pedir qualquer indemnização à Salto, caso esta recuse um pedido de serviços de

acordo com este parágrafo.

3.2. O Contrato será considerado formalizado e executado somente quando:

o Cliente adquiriu o Hardware de um Parceiro da Salto;

o Hardware foi devidamente instalado e registrado pelo Instalador na Plataforma;

o Cliente aceitou as presentes Condições Gerais, clicando na caixa “ACEITO” ou qualquer caixa equivalente; e,

o Registro estabelecido no Artigo 4 abaixo foi concluído com sucesso.

3.3. O Cliente concorda e aceita não receber as informações de contratação reguladas nos artigos 27 (n.ºs 1 e 3), e 28 da Lei

34/2004 de 11 de julho sobre os serviços da sociedade da informação e comércio eletrónico, artigo 10 da Diretiva 2000/31/

CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 sobre determinados aspectos jurídicos dos serviços da
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sociedade da informação, nomeadamente o comércio electrónico, no mercado interno, e outra regulamentação aplicável.

4. CADASTRO DO CLIENTE E DETALHES DO SITE

4.1. Para ter acesso à Plataforma e utilizar os Serviços, o Cliente deverá proceder ao Registo, preenchendo o formulário de

registo online disponível num link enviado ao Cliente através do E-mail de Confirmação, logo após o Instalador iniciar a

configuração do Site. up, mas antes que o Instalador libere o Site.

4.2. Após ter preenchido o formulário de registo online, o Cliente tem acesso ao Site. No entanto, o Cliente não veria nenhum

Hardware até que o Instalador liberasse o Site.

4.3. Será de responsabilidade do Cliente solicitar os Detalhes do Site. Salvo em casos de fraude (“dolo”), a Salto rejeita

qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, Danos Diretos ou Indiretos, que possam ter sido causados ao

Cliente por não receber o E-mail de Confirmação ou não receber o E-mail de Confirmação atempadamente.

4.4. O Cliente deve lidar com os Detalhes do Site com cuidado, confidencialidade e por sua conta e risco. Entre outros, o

Cliente deverá envidar esforços razoáveis, incluindo medidas de segurança razoáveis relacionadas aos Detalhes do Site, para

garantir que nenhuma pessoa não autorizada possa obter acesso aos Serviços usando os Detalhes do Site e o Site do

Cliente.

O Cliente assume total responsabilidade por qualquer ação realizada na utilização dos Detalhes da sua Conta (conforme

estabelecido no Artigo 17 abaixo).

4.5. O Cliente é responsável por notificar a Salto diretamente por telefone e por escrito por e-mail em caso de (suspeita)

perda, roubo ou uso indevido por terceiros dos Detalhes do Site.

4.6. A Salto tem o direito de alterar os Detalhes do Site atribuídos. A Salto notificará o Cliente por escrito por e-mail.

5. TESTE GRATUITO

5.1. Uma vez completado o Cadastro nos termos do Artigo 4, o Cliente receberá, apenas uma vez por Cliente, um período de

teste gratuito limitado a um período máximo de 7 (sete) dias úteis desde o lançamento do Site (“Teste Gratuito Período”), e

que permitiria ao Cliente avaliar os Serviços. Durante o Período de Teste Gratuito, as disposições deste Artigo se aplicarão e

substituirão qualquer outro termo conflitante destas Condições Gerais.

5.2. Os Serviços serão disponibilizados gratuitamente ao Cliente durante o Período de Avaliação Gratuita.

5.3. A prestação dos Serviços numa base de avaliação gratuita durante o Período de Avaliação Gratuita exigirá que o Cliente

tenha adquirido previamente o Hardware e que tal Hardware tenha sido devidamente instalado pelo Instalador.

5.4. Após decorrido o Período de Teste Gratuito, o Cliente não terá acesso aos Serviços, a menos que ative um Voucher

(através da introdução do número do Voucher na seção relevante do Aplicativo Web) adquirido anteriormente ao Instalador. 

Se o Cliente não ativar um Voucher, embora este não possa ser fornecido com os Serviços, o Cliente continuará a ter acesso

à Conta em modo offline. Em tais casos, a Salto não será responsável, seja de que forma for, por qualquer dano direto ou

indireto que possa derivar da utilização offline pelo Cliente da Conta, dos Detalhes da Conta, do Hardware e da Plataforma e

de qualquer outra ação realizada pelo Cliente e pelos Utilizadores.

6. SERVIÇOS
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6.1. Durante a Vigência deste Contrato e enquanto o Cliente cumprir todas as obrigações aplicáveis e cumprir

estas Condições Gerais, a Salto concede ao Cliente um direito pessoal, limitado, não exclusivo e intransmissível

e licença para utilizar os Serviços através da Plataforma.

6.2. A licença concedida pela Salto ao Cliente nos termos do Artigo 6.1 está sujeita às seguintes proibições:

(i) O Cliente não deverá licenciar, vender, revender, transferir, ceder, distribuir ou de outra forma explorar comercialmente os

Vouchers e/ou o direito de acesso e utilização dos Serviços, salvo consentimento expresso e prévio da Salto.

(ii) O Cliente não permitirá a qualquer pessoa não autorizada o acesso ou a utilização dos Serviços.

(iii) O Cliente não deverá fazer qualquer alteração à Plataforma.

(iv) O Cliente não deverá modificar, descompilar engenharia reversa ou copiar a Plataforma, os Serviços, ou qualquer dos

seus componentes.

(v) O Cliente não deverá utilizar os Serviços e a Plataforma (a) de qualquer forma ilegal, ilegal, fraudulenta ou prejudicial, (b)

em conexão com ou para conduzir qualquer propósito ou atividade ilegal, ilegal, fraudulenta ou prejudicial, (c) para qualquer

propósito que infrinja quaisquer direitos de terceiros.

(vi) O Cliente não deverá utilizar os Serviços ou a Plataforma de qualquer forma que cause, ou possa causar, danos aos

Serviços ou à Plataforma ou prejudicar a disponibilidade ou acessibilidade dos Serviços. Entre outros, o Cliente não deverá

utilizar os Serviços e a Plataforma para iniciar ou propagar um Malware.

(vii) O Cliente não poderá utilizar os Serviços (a) se for concorrente da Salto, da Clay ou de qualquer outra empresa do Grupo

Salto ou (b) para monitorizar a disponibilidade, segurança, desempenho, funcionalidade ou para qualquer outro objetivo de

benchmarking ou competitivo, sem a aprovação expressa por escrito da Salto.

6.3. Para evitar dúvidas, o Cliente não tem o direito de acessar o código do software (incluindo código objeto, código

intermediário e código fonte) da Plataforma, durante ou após a Vigência deste Contrato.

7. SERVIÇOS DE SUPORTE

7.1. Os serviços a serem prestados ao Cliente pela Salto nos termos deste Contrato não incluem serviços de suporte, que

podem ser prestados pelo Instalador, se acordado por este com o Cliente.

7.2. Para evitar dúvidas, quaisquer reclamações relacionadas à prestação de quaisquer serviços de suporte acordados entre

o Cliente e o Instalador deverão ser endereçadas ao Instalador, não sendo a Salto responsável por quaisquer Danos Diretos

ou Indiretos decorrentes da prestação de tais serviços de suporte .

8. APLICATIVO MÓVEL E SERVIÇOS KS CONNECT

8.1. As Partes reconhecem e concordam que o uso do Aplicativo Móvel, os respectivos direitos e obrigações das Partes em

relação ao Aplicativo Móvel e quaisquer responsabilidades de qualquer uma das Partes decorrentes do uso do Aplicativo

Móvel, podem estar sujeitos a termos e condições separados diferente destas Condições Gerais. Além disso, o Cliente

poderá adquirir do Parceiro Salto serviços adicionais, denominados “KS Connect Services”, e que poderão ser prestados por

outro fornecedor diferente do Salto. Algumas funcionalidades destes serviços adicionais poderão ser acedidas através da

Salto KS Mobile App, para além dos serviços disponíveis nas plataformas de terceiros.

 

8.2. As Partes reconhecem e concordam que a prestação, acesso e uso dos Serviços KS Connect estão excluídos destas

Condições Gerais. Os Serviços KS Connect estarão sujeitos a termos e condições separados, que serão aceitos pelo Cliente.
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9. HONORÁRIOS PAGOS AO SÓCIO DA SALTO

9.1. As Taxas são pagas ao Parceiro Salto na compra de cada Voucher do Parceiro Salto. As Taxas serão negociadas

livremente pelo Parceiro Salto e pelo Cliente.

9.2. As Taxas a serem pagas pelo Cliente por cada Voucher pelo acesso e uso dos Serviços são as indicadas na

Documentação do Parceiro.

9.3. O mais tardar quatro (4) semanas antes do vencimento de cada Voucher, a Salto notificará o Cliente por meio eletrônico

(como por e-mail, ou através do Aplicativo Web ou Aplicativo Móvel) a data de vencimento do Voucher. Para continuar tendo

acesso e uso dos Serviços após a expiração do respectivo Voucher, o Cliente deverá adquirir do Parceiro Salto um novo

Voucher pelas Taxas que ambos concordarem. Uma vez adquirido e pago, o Cliente deverá ativar o novo Voucher na

Aplicação Web para aceder e utilizar os Serviços por um novo período de vigência de um ano.

10. PAGAMENTO

10.1. Uma vez que os Vouchers são adquiridos pelo Cliente do Parceiro Salto relevante, as Taxas serão pagas pelo Cliente ao

Parceiro Salto.

10.2. As faturas serão emitidas pelo Parceiro Salto relevante ao Cliente pelas Taxas correspondentes do Voucher,

antecipadamente ao período a que se refere, devendo o Cliente pagar ao Parceiro Salto as faturas correspondentes antes da

ativação do Voucher relevante no Aplicativo web.

10.3. Se o Cliente não tiver pago as Taxas devidas ao Parceiro da Salto em dia e, portanto, estiver inadimplente, a Salto tem o

direito de rescindir o Contrato com efeito imediato e suspender imediatamente os Serviços e negar o acesso aos Serviços.

Nesse caso, o Cliente será responsável por todos os Danos Diretos e Indiretos sofridos pela Salto, incluindo, entre outras

coisas, lucros cessantes e custos relacionados a medidas judiciais e extrajudiciais.

11. SERVIÇO E MANUTENÇÃO E OUTRAS RESTRIÇÕES DE USO

11.1. Quando a Salto considerar que (i) é necessário realizar serviços gerais de manutenção da Plataforma e/ou dos

Serviços, que podem ser agendados com antecedência, e (ii) tais serviços possam afetar a disponibilidade dos Serviços ou

para ter um impacto negativo relevante sobre os Serviços, a Salto tentará dar ao Cliente um aviso prévio dos serviços de

manutenção programada.

Sem prejuízo do acima exposto, a Salto tem o direito de, a qualquer momento, bloquear, suspender ou restringir

imediatamente a utilização de (partes dos) Serviços e/ou do acesso a (parte da) Plataforma, e/ou de tomar outras medidas

se tal for necessário, na opinião da Salto, para fins de manutenção ou para o cumprimento de quaisquer requisitos legais,

sem que o Cliente tenha direito a reclamar uma indemnização por qualquer dano ou perda sofrida (nem danos diretos nem

indiretos). Em qualquer caso, a Salto deverá utilizar

esforços comercialmente razoáveis para minimizar tal perturbação dos Serviços.

Se possível, a Salto deve informar o Cliente com a maior antecedência possível de tais medidas. No caso de tal notificação

prévia não ser viável tendo em conta as circunstâncias, após a suspensão, a Salto fornecerá ao Cliente uma notificação

escrita especificando o motivo da suspensão.

11.2. O Cliente é obrigado a fornecer toda a cooperação exigida pela Salto para serviços e manutenção, incluindo a
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interrupção do uso dos Serviços pelo Cliente, se a Salto considerar necessário.

12. DISPONIBILIDADE E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

12.1. A Salto envidará esforços razoáveis para manter a disponibilidade dos Serviços ao Cliente, mas a Salto não garante

100% de disponibilidade.

12.2. A Salto garante que os Serviços estarão à disposição do Cliente 90% do tempo de validade do respectivo Voucher em

vigor, exceto:

O tempo durante o qual a Salto realiza serviços de manutenção de acordo com o disposto no Artigo 11.

Tempo de inatividade causado por circunstâncias fora do controle da Salto, incluindo, sem limitação, quaisquer eventos de

força maior (conforme estabelecido no Artigo 19).

Qualquer interrupção dos Serviços causada por qualquer ato ou omissão do Cliente, ou de terceiros, incluindo qualquer

Malware.

Qualquer interrupção dos Serviços devido a quaisquer emendas ou alterações feitas no Hardware pelo Cliente ou por

terceiros, devido a qualquer dano ao Hardware ou devido à violação pelo Cliente da obrigação de manter o Hardware em

estado adequado de funcionando.

Suspensão dos Serviços nos casos permitidos pelas disposições destas Condições Gerais.

12.3. Se o Serviço não estiver disponível, o Cliente deverá notificar a Salto por escrito durante a indisponibilidade do Serviço

para que a Salto possa confirmar e determinar a causa da indisponibilidade. A Salto envidará seus melhores esforços para

corrigir falhas e restrições nos Serviços o mais rápido possível.

12.4. Caso a Salto deixe de manter a disponibilidade de 90% dos Serviços durante o período de validade de cada Voucher

ativado em vigor, sem ocorrer nenhuma das circunstâncias previstas nos Artigos 12.2 acima e 12.5 abaixo, exceto em caso

de fraude da Salto (dolo), o Cliente pode reclamar por Danos Diretos sujeito às limitações estabelecidas na cláusula Artigo 18.

Este Artigo estabelece a extensão total e exclusiva da responsabilidade da Salto existente para com o Cliente com relação à

disponibilidade dos Serviços, excluindo expressamente qualquer outra indenização por qualquer Danos Diretos ou Indiretos,

independentemente do direito do Cliente de rescindir o Contrato sob esses fundamentos. O Cliente reconhece e concorda

que as indenizações acordadas acima mencionadas são adequadas e a única compensação por qualquer perda ou dano

(Danos Diretos ou Indiretos) causados ao Cliente por qualquer indisponibilidade dos Serviços.

Além disso, o Cliente concorda e aceita não tratar qualquer reclamação relacionada com a falta de disponibilidade dos

Serviços ao Parceiro da Salto ou a qualquer outro terceiro relacionado com a Salto, renunciando a qualquer direito que este

possa ter sob qualquer jurisdição a este respeito.

O Cliente deverá solicitar tal indemnização à Salto no prazo de dez (10) dias de calendário a contar da expiração do período

de validade anual do respetivo Voucher, notificando a data, a hora de início e fim de cada período de indisponibilidade. No

prazo de trinta (30) dias a contar do pedido do Cliente, a Salto deverá negar o pedido (explicando as razões pelas quais tal

indisponibilidade é excluída) ou pagar a indemnização acordada ao Cliente.

12.5. Sem prejuízo de quaisquer outras hipóteses de suspensão previstas noutros artigos destas Condições Gerais, a Salto

poderá suspender os Serviços e negar o acesso à Plataforma, sem que o Cliente tenha direito a qualquer indemnização ou

compensação de qualquer natureza, se:
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A Salto considera necessário impedir ou cessar uma utilização dos Serviços proibida pelas presentes Condições Gerais e

em particular, entre outras, pelo artigo 6.º supra.

Mediante notificação ao Cliente, se o Cliente cometer uma violação material deste Contrato. 

O Cliente não paga atempadamente as Taxas devidas ao Parceiro Salto de acordo com o Artigo 10.3.

A suspensão dos Serviços não prejudica quaisquer direitos ou responsabilidades acumulados antes ou durante a

suspensão.

13. CONFIDENCIALIDADE

13.1. As Partes comprometem-se a não revelar as Informações Confidenciais a terceiros, sem o prévio consentimento por

escrito da outra Parte. Não obstante, as Partes autorizam expressamente que as Informações Confidenciais possam ser

compartilhadas com os membros do Grupo Salto, o Parceiro Salto, Clay e/ou o Instalador.

13.2. Esta obrigação de confidencialidade obrigará as Partes e seus representantes. De acordo com este Artigo, o termo

representante significa qualquer funcionário, diretor, agente, consultor, consultor ou qualquer outra pessoa relacionada a eles.

13.3. Com o objetivo de evitar a divulgação das Informações Confidenciais, cada Parte compromete-se a adotar todas as

providências e medidas que julgar adequadas para preservar as Informações Confidenciais, em particular todas as medidas

necessárias relacionadas aos seus funcionários que tenham acesso às Informações Confidenciais .

13.4. Se qualquer uma das Partes ou seus representantes violar as obrigações de confidencialidade aqui contidas, a Parte

infratora deverá indenizar a outra Parte por quaisquer danos ou perdas, Danos Diretos e/ou Indiretos que a outra Parte tenha

sofrido como consequência da referida violação.

13.5. Caso uma Parte seja solicitada por uma autoridade judicial ou administrativa a fornecer as Informações Confidenciais,

deverá informar imediatamente a outra Parte.

13.6. Esta obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor por prazo indeterminado, enquanto as Informações

Confidenciais preservarem seu caráter confidencial e sigiloso.

13.7. Para evitar dúvidas, qualquer acordo de confidencialidade anterior, ou acordo de confidencialidade em vigor que possa

ter as Partes assinado, ou que o Cliente tenha assinado com Salto Partner, permanecerá em vigor e válido, não sendo afetado

por esta disposição, e ainda aplicável para as informações divulgadas.

14. SEGURANÇA DE DADOS

14.1. A Salto envidará seus melhores esforços e adotará medidas de segurança norma de mercado para garantir que os

dados disponíveis na Plataforma (incluindo dados do Cliente e Dados Pessoais, entre outros) sejam mantidos em sigilo, não

divulgados e não sejam acessados por terceiros não autorizados.

14.2. A Salto envidará seus melhores esforços para proteger adequadamente os Serviços e evitar o acesso indevido aos

mesmos por terceiros não autorizados, mas a Salto não oferece nenhuma garantia ou responsabilidade sobre tal segurança.

Portanto, salvo em caso de fraude (dolo), a Salto não será responsável por qualquer perda ou dano (Dano Direto ou Indireto)

sofrido pelo Cliente ou por qualquer terceiro como consequência do acesso indevido aos Serviços por terceiros não

autorizados, apesar das medidas de segurança
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adotada pela Salto. A Salto não responderá, exceto em caso de fraude (dolo), de qualquer dano ou perda (Dano direto ou

indireto) incorrido em

ligação com uma divulgação de quaisquer dados disponíveis na Plataforma.

14.3. Se o Cliente suspeitar ou descobrir que terceiros obtiveram acesso indevido aos Serviços, por exemplo, pelo uso

indevido dos Detalhes do Site, o Cliente deverá notificar a Salto o mais rápido possível, tanto por telefone quanto por escrito,

por e-mail.

14.4. Salto tem o direito de tomar medidas para prevenir atividades fraudulentas com usuários e direitos de acesso

fornecidos pela Salto e restringir qualquer dano ou perda de renda na medida do possível.

15. PROTEÇÃO DE DADOS

15.1. As Partes reconhecem que o uso dos Serviços através da Plataforma pelo Cliente envolverá a Salto processando Dados

Pessoais em nome do Cliente. O Cliente apenas concederá à Salto acesso aos Dados Pessoais na medida em que seja

necessário para os fins deste Contrato e para o uso dos Serviços através da Plataforma.

A Salto atuará como processador de dados (ou em alguns casos subprocessador) de quaisquer Dados Pessoais controlados

(ou em alguns casos processados) pelo Cliente e aos quais Salto tenha acesso ao Cliente ao usar os Serviços. A Salto

apenas atuará sob instruções do Cliente em relação ao processamento de Dados Pessoais. Para tais fins, as Partes celebram

o seguinte Contrato do Processador conforme exigido pela legislação aplicável, que o Cliente aceita e concorda,

pela aceitação destas Condições Gerais.

O Cliente compromete-se e garante à Salto que cumprirá integralmente os regulamentos de proteção de dados aplicáveis e

que a utilização e/ou o tratamento dos Dados Pessoais não terá lugar de forma ilícita sem eventual aprovação necessária

e/ou que a utilização e/ou o tratamento ou edição dos Dados Pessoais não infringirá quaisquer direitos da(s) Parte(s)

envolvida(s) ou de terceiros. O Cliente é responsável pelo cumprimento correto da legislação de proteção de dados aplicável

e o Cliente não deverá, por qualquer ato ou omissão, fazer com que a Salto incorra em responsabilidade perante terceiros ao

abrigo da legislação relevante de proteção de dados aplicável.

15.2. Além disso, Salto tratará os Dados Pessoais necessários para a criação de contas na Plataforma, como controlador de

dados, sujeito ao seguinte Política de Privacidade de Salto.

15.3. O Cliente será responsável perante a Salto por qualquer dano decorrente do uso indevido ou impróprio do Hardware

e/ou Serviços, incluindo os Detalhes do Site.

16. OBRIGAÇÕES E USO PELO CLIENTE

16.1. O Cliente deverá cumprir todas as obrigações, instruções, ordens e restrições decorrentes da Lei e regulamentos

aplicáveis e também deste Contrato, o Contrato do Processador, a Documentação do Utilizador e outros termos e condições

divulgados ao Cliente de qualquer outra forma pela Salto.

16.2. O Cliente garante a exatidão e integridade dos dados, informações e aceitações do Cliente fornecidos pelo Cliente à

Salto ao celebrar o Contrato.

16.3. O Cliente deverá, por conta própria e em devido tempo, cuidar de hardware e aparelhos adequados, infraestrutura de

TIC, conexões, fontes de alimentação, assinaturas de internet, software e outras necessidades necessárias para garantir o

funcionamento adequado do Hardware e/ou dos Serviços.
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16.4. O Cliente deverá sempre fornecer à Salto em tempo útil quaisquer dados ou informações que a Salto considere úteis,

necessárias ou desejáveis e sempre prestar toda a cooperação para permitir a execução adequada do Contrato pela Salto.

Caso o Cliente não cumpra esta obrigação, a Salto tem o direito de suspender o Contrato no todo ou em parte, e também tem

o direito de cobrar do Cliente os custos resultantes.

16.5. O Cliente não deve fazer ou permitir qualquer uso não autorizado, ilegal ou impróprio do Hardware, Aplicativo Móvel,

Aplicativo Web, Voucher e/ou Serviços. O Cliente manterá a Salto isenta de quaisquer reclamações de terceiros e de

quaisquer perdas ou danos (Danos Diretos ou Indiretos) causados por qualquer uso não autorizado, ilegal ou impróprio do

Hardware, Voucher e/ou Serviços.

16.6. O Cliente nunca deverá introduzir, processar, armazenar ou divulgar dados em violação da legislação e regulamentação

aplicável, dos direitos de terceiros e/ou dos direitos da Salto, incluindo os seus Direitos de Propriedade Intelectual e

Industrial.

16.7. O Cliente não permitirá que terceiros utilizem um Voucher ou façam uso dos Serviços sem a prévia e expressa

autorização por escrito da Salto.

16.8. O Cliente tomará as medidas adequadas para evitar que os sistemas e infraestrutura de TIC da Salto sejam expostos a

qualquer tipo de Malware, entre outros vírus de computador, hackers, spam, spyware e arquivos nocivos afins, e tomará as

medidas adequadas para evitar sobrecarga excessiva do sistema, instabilidade e /ou funcionalidade defeituosa dos sistemas

e infraestrutura de TIC da Salto.

16.9. A este respeito, o Cliente está expressamente proibido de vender, alugar, arrendar, transferir, conceder o uso ou de

qualquer outra forma divulgar os Serviços e/ou documentação associada a terceiros, a menos que as Partes concordem

expressamente por escrito.

16.10. O Cliente deverá abster-se de fazer alterações ou causar qualquer tipo de dano aos Serviços e ao Hardware.

16.11. Se a Salto suspeitar que o Cliente está agindo contrariamente a uma disposição deste Artigo, destas Condições Gerais

e/ou do conteúdo do Contrato, a Salto tem o direito de negar ao Cliente o acesso ao(s) Serviço(s) (temporariamente) com

efeito imediato, para rescindir o Contrato e/ou tomar outras medidas que a Salto entenda convenientes, sem que o Cliente

possa reclamar qualquer tipo de compensação a este respeito, ou reembolso de adiantamentos.

16.12. A menos que as Partes concordem expressamente de outra forma por escrito, o Cliente deverá fornecer a eletricidade

necessária, conexões, hardware, (instalação de) software, medidas de segurança, configurações e outros requisitos e

equipamentos periféricos e outras instalações para permitir o uso do Hardware e Serviços e/ou poder conectar-se à

Plataforma em conformidade com as especificações do produto.

Além disso, o Cliente reconhece que, a fim de assegurar o bom funcionamento dos Serviços, o Hardware deve ser mantido

em perfeitas condições e em estado de reparação adequado. O Cliente será responsável por manter o Hardware em boas

condições e em estado de reparação inadequado de modo a permitir uma utilização ininterrupta dos Serviços. O Cliente

adotará tantas ações quantas forem necessárias para que qualquer defeito, mau funcionamento ou qualquer outro dano do

Hardware seja reparado (ambos, durante ou após o termo do período de garantia do Hardware concedido pelo Parceiro da

Salto). O Contrato não será considerado violado pela Salto e, portanto, a Salto não será responsável de forma alguma quando

os Serviços não possam ser prestados devido à violação pelo Cliente das obrigações de manutenção do Hardware acima

mencionadas ou quando o Hardware tenha sido danificado, alterado, modificado ou desativado por qualquer razão.
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16.13. Em caso de eventual falência ou reestruturação da dívida do Cliente, a Salto deverá ser informada imediatamente

(através do administrador ou liquidante do Cliente).

17. RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

17.1. A menos que o Cliente comprove efetiva e expressamente o contrário, o Cliente será integralmente responsável perante

a Salto, por qualquer Dano Direto ou Indireto, decorrente de qualquer perda, custo, despesa ou reclamação de qualquer

natureza que possa ter, direta ou indiretamente, causado à Salto como consequência do desempenho sob este Contrato.

17.2. Em particular, o Cliente reconhece e aceita que:

A Salto não será responsável de forma alguma, nem perante o Cliente nem perante qualquer outra pessoa, e

expressamente libera e renuncia a qualquer direito que possa ter de intentar qualquer ação contra a Salto por Danos Diretos

ou Indiretos decorrentes de qualquer perda, dano, custo, responsabilidade ou reclamação de qualquer natureza e qualquer

que seja a causa, seja por motivo de morte ou lesão a qualquer pessoa ou perda ou dano a qualquer propriedade ou de

outra forma, causados como consequência ou de alguma forma relacionados com:

qualquer violação pelo Cliente deste Contrato;

o uso dos Serviços ou dos Detalhes do Site pelo Cliente (incluindo, sem limitação, qualquer uso autorizado e não

autorizado de quaisquer Detalhes do Site, qualquer acesso autorizado e não autorizado ao Site e a perda ou roubo dos

Detalhes do Site);

a falsidade ou imprecisão de quaisquer declarações e garantias dadas pelo Cliente no Contrato, e violação pelo Cliente

de quaisquer Leis e regulamentos aplicáveis ao Cliente e/ou qualquer obrigação relacionada a eles. Portanto, o Cliente

aceita sua total responsabilidade, sem qualquer limitação, por Danos Diretos ou Indiretos que possam derivar de qualquer

das circunstâncias identificadas neste Artigo 17.2., e se compromete a indenizar e isentar totalmente a Salto de

quaisquer Danos (Diretos ou Indiretos ) que a SALTO possa estar sofrendo ou possa ter sofrido devido aos eventos acima

listados em (a) a (d), ambos incluídos.

17.3. O Cliente compromete-se a indemnizar e a manter a Salto totalmente isento de quaisquer alegações, reivindicações,

reclamações, responsabilidades, perdas, danos, multas, penalidades ou custos de qualquer natureza (incluindo honorários

razoáveis de advogados e danos indiretos e consequentes), e quer por morte ou lesão de qualquer pessoa ou perda ou dano

a qualquer propriedade ou de qualquer outra forma de terceiros (incluindo, sem limitação, qualquer entidade ou empresa

pertencente ao Cliente

Grupo, os seus acionistas, empregados e diretores) como consequência, ou de qualquer forma ligada ao seu desempenho ao

abrigo do Acordo e à utilização dos Serviços.

17.4. Para os fins deste Artigo 17, as referências feitas ao “Cliente” e “Salto” serão consideradas feitas ao Cliente, Salto e

suas afiliadas, diretores, acionistas ou funcionários de tempos em tempos.

18. RESPONSABILIDADE DA SALTO

18.1. Exceto quando acordado de outra forma sob disposições específicas deste Contrato e exceto em caso de fraude de

Salto (dolo), a responsabilidade total e exclusiva de Salto sob este Contrato (incluindo, entre outros, o Artigo 12) será a

seguinte:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 18.2 e 18.3 abaixo, a Salto será responsável perante o Cliente apenas por danos diretos
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causados diretamente ao Cliente e que derivam exclusivamente da execução do presente Contrato aquando da prestação

dos Serviços, até um montante máximo agregado igual às Taxas pagas pelo Cliente ao Parceiro no ano passado. O Cliente

deverá fornecer prova escrita desse montante de Taxas pagas no ano passado, enviando à SALTO o documento escrito

relevante que comprove tal montante e que possa fazer parte da Documentação do Parceiro. A responsabilidade da Salto, ou

do seu Grupo, por danos indiretos sofridos pelo Cliente é expressamente

excluída.

18.2. A responsabilidade da Salto é total e absolutamente excluída por Danos Diretos ou Indiretos causados como resultado,

decorrentes ou em conexão de qualquer forma com:

o Hardware, a Documentação do Parceiro e o desempenho do Parceiro ou do Instalador sob qualquer contrato celebrado

com o Cliente;

uso impróprio, defeituoso, imprudente ou ilegal dos Serviços pelo Cliente ou qualquer uso em violação das obrigações do

Cliente sob o Contrato ou os regulamentos aplicáveis de tempos em tempos;

informações imprecisas ou incompletas em qualquer site, em folhetos ou outras formas de documentação escrita ou

eletrônica não redigida pela Salto;

falta de conformidade dos Serviços ou do Hardware com os regulamentos locais aplicáveis do Cliente;

uso de equipamentos, softwares, interfaces, redes, sistemas de TIC, infraestrutura ou linhas de telecomunicações de

terceiros;

uso dos Serviços durante o Período de Avaliação Gratuita;

uso dos Serviços por terceiros;

qualquer tipo de uso dos Detalhes do Site e dos Serviços que o Cliente decida realizar;

quando o uso ou as condições que afetam a operação da Plataforma ou dos Serviços são incomuns ou não razoavelmente

previstos, por exemplo, quando afetados por Malware;

descumprimento da Documentação do Utilizador e das instruções do usuário e outras instruções da Salto;

qualquer interrupção parcial ou total dos Serviços para fins de serviço, manutenção ou reparo ou visando o cumprimento

de quaisquer requisitos legais de qualquer natureza;

qualquer interrupção parcial ou total dos Serviços devido a qualquer desempenho do Cliente ou de terceiros (incluindo

quaisquer emendas ou alterações feitas no Hardware e uma violação da obrigação de manter o Hardware em estado

adequado de funcionamento);

perda ou dano a dados e arquivos devido, durante ou após o uso dos Serviços;

circunstâncias que não possam ser atribuídas à Salto, tais como medidas impostas por qualquer autoridade, alterações na

regulamentação aplicável, atraso ou outras imperfeições devido a terceiros de quem a Salto seja dependente de alguma

forma.

18.3. Nenhum direito a indemnização ou compensação se o Cliente não comunicar por escrito o Dano Direto à Salto no prazo

de um (1) mês após a ocorrência do dano.

18.4. O Cliente expressamente reconhece e aceita a responsabilidade e limitações da Salto estabelecidas conforme

regulamentado neste Artigo 18. As regras de responsabilidade aqui reguladas constituem o único e exclusivo recurso
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concedido ao Cliente sob o Contrato, exceto quando expressamente acordado de outra forma sob disposições específicas

deste Contrato (incluindo, entre outros, artigo 12). O Cliente renuncia a quaisquer outros recursos a que possa ter direito

contra a Salto.

18,5. Para os fins deste Artigo 18, as referências feitas ao “Cliente” e “Salto” serão consideradas feitas ao Cliente, Salto e

suas afiliadas, diretores, acionistas ou funcionários de tempos em tempos.

18.6. Não obstante o acima exposto e para evitar dúvidas, a Salto não será responsável e não será obrigada a indenizar ou

compensar o Cliente, em razão do descumprimento das obrigações a serem cumpridas pelo Parceiro da Salto sob a

Documentação do Parceiro. O Cliente reconhece e aceita que reclamações em razão da falha do Parceiro Salto em cumprir

qualquer obrigação sob a Documentação do Parceiro, serão levantadas e reivindicadas exclusivamente contra o Parceiro.

19. FORÇA MAIOR

19.1. A Salto não está obrigada a cumprir quaisquer obrigações, caso seja impedida de o fazer por motivo de força maior.

Força maior significa, entre outras coisas: (i) força maior que afete os fornecedores da Salto ou afete a Clay, (ii) defeitos nas

mercadorias (incluindo, entre outros, defeitos em computadores ou telecomunicações), mau funcionamento em centros de

dados, cabos quebrados nas conexões para ou dentro de data centers, hackers, ataques de vírus e worms, (iii) medidas

governamentais, (iv) defeitos elétricos, (v) mau funcionamento na internet, redes de computadores ou instalações de

telecomunicações, (vi) guerras, (vii) sit-ins, (viii) greves, (ix) problemas gerais de transporte, (x) epidemias, (xi) pandemia, (xii)

bloqueios e (xiii) indisponibilidade de um ou mais funcionários.

20. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

20.1. Todos os Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial sobre o Hardware, quaisquer softwares, websites, a Plataforma,

bases de dados, equipamentos ou outros materiais fornecidos ao Cliente nos termos do Contrato, tais como análises,

documentação, relatórios ou ofertas, mesmo aqueles que possam derivar da prestação dos Serviços, são detidas

exclusivamente pela Salto, seus licenciadores ou seus fornecedores. O Cliente obterá apenas na medida do relevante os

direitos de utilizador expressamente concedidos pelas presentes Condições Gerais e pela Lei

e exclusivamente durante o período de vigência do Acordo. Qualquer direito de utilizador a que o Cliente tenha direito não é

transmissível a terceiros.

20.2. O Cliente não está autorizado a remover ou alterar quaisquer indicações relativas a direitos de autor, marcas, nomes

comerciais ou quaisquer outros Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial no Hardware, Plataforma, software, sites,

bases de dados, equipamentos ou materiais, incluindo quaisquer indicações relativas à natureza confidencial destes.

20.3. O Cliente não está autorizado a reproduzir, desmontar, reconstituir, fazer qualquer descompilação de engenharia reversa

do código fonte, ou de qualquer outra forma processar, modificar ou adaptar a Plataforma, os Serviços ou o Hardware no

todo ou em parte de qualquer forma.

20.4. A Salto tem o direito de alterar a configuração técnica da Plataforma e dos Serviços a qualquer momento, a seu critério

e sem que seja necessária a permissão do Cliente. A Salto esforçar-se-á por informar o Cliente se quaisquer alterações

tiverem um efeito prejudicial nos Serviços. O Cliente nunca tem permissão para (permitir que outros) removam ou burlem tais

recursos técnicos.
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21. PRAZO DO CONTRATO, SERVIÇOS E RESCISÃO

21.1. Este Contrato entrará em vigor na data em que todas as condições estabelecidas no Artigo 3.2 (de (i) a (iv)) forem

atendidas, e permanecerá em vigor após o Período de Teste Gratuito por um período de um ano, desde que o Cliente

comprou e ativou um Voucher antes do término do Período de Avaliação Gratuita.

21.2. Antes da expiração do Período de Teste Gratuito ou no máximo quatro (4) semanas antes da expiração da validade do

Voucher em vigor, a Salto notificará o Cliente por meio eletrônico (como por e-mail ou por meio do Aplicativo Web ou o

Aplicativo Móvel) a expiração iminente do Prazo.

21.3. Caso o Cliente deseje estender o Prazo e, portanto, continuar tendo acesso e uso dos Serviços, o Cliente, quando

notificado pela Salto nos termos do Artigo 21.2, deverá adquirir do Parceiro Salto um Voucher para as Taxas que o Cliente e o

Parceiro Salto concordam .

Uma vez adquirido e pago, e antes da expiração do Prazo atual (correspondente à expiração do Período Experimental Gratuito

ou à validade do respetivo Voucher em vigor) o Cliente deverá ativar o Voucher adquirido na Plataforma de modo a continuar

a ter acesso e a utilizar os Serviços por um novo período de validade de um ano, que corresponderá à prorrogação do Prazo.

Este procedimento deverá ser aplicado anualmente antes da expiração do respetivo Voucher em vigor, e portanto antes da

expiração do Prazo.

Se o Cliente decidir não prorrogar o Prazo antes da expiração do Período Experimental Gratuito ou antes de expirar o

respetivo Voucher em vigor, o Cliente deverá, imediatamente após a expiração do Período Experimental Gratuito ou da

validade do Voucher, deixar de ter acesso e de ter direito a utilizar os Serviços, e a Salto cessará os Serviços. Nestes casos, o

Cliente não será fornecido com os Serviços, mas continuará a ter acesso à Conta em modo offline. Durante o modo offline, a

Salto não será responsável por qualquer dano direto ou indireto que possa derivar da utilização offline da Conta, dos Detalhes

da Conta, do Hardware e da Plataforma e de qualquer outra ação realizada pelo Cliente e pelos Utilizadores.

22. RESCISÃO DO CONTRATO

22.1. Sem prejuízo das demais disposições do Contrato, uma Parte só terá o direito de rescindir antecipadamente o Contrato

em caso de violação do Contrato, quando a Parte inadimplente não remediar a violação após ter recebido uma notificação

por escrito adequada de inadimplência. especificando o maior número possível de detalhes e indicando um período razoável,

que em nenhum caso pode exceder um (1) mês, para remediar a falha.

22.2. Após a rescisão do Contrato por qualquer causa, quaisquer valores faturados pela Salto antes da rescisão em relação a

qualquer trabalho, produtos ou Serviços já corretamente executados, prestados ou entregues pelo mesmo na execução do

Contrato permanecerão integralmente devidos e se tornarão imediatamente pagáveis após a rescisão.

22.3. A Salto nunca será obrigada a (i) reembolsar, reembolsar ou reembolsar as Taxas (que só podem ser reclamadas ao

Parceiro Salto

pelos motivos regulados pela Documentação do Parceiro) ou quaisquer taxas já recebidas, ou (ii) pagar qualquer

indemnização devido à rescisão por uma das razões acima mencionadas (exceto em caso de rescisão do Acordo devido a

uma violação grave da Salto das obrigações essenciais nos termos do Acordo).

22.4. Todos os direitos de usuário e de acesso aos Serviços caducam com efeito imediato na rescisão do Contrato por

qualquer causa. Portanto, mediante a rescisão do Contrato por qualquer causa, a Salto cessará os Serviços.
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22.5. Para evitar dúvidas, a rescisão deste Contrato não afetará de forma alguma a validade do Contrato do Processador que

o Cliente concordou com a SALTO, que permanecerá totalmente aplicável e em vigor de acordo com os seus próprios termos

e condições nele estabelecidos.

23. TRANSFERÊNCIA OU DISPONIBILIZAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

23.1. A Salto tem o direito de ceder seus direitos e/ou obrigações decorrentes do Contrato a um terceiro sem que seja

necessária a permissão do Cliente, desde que a Salto assegure que tal terceiro realmente se comprometa a cumprir os

direitos e obrigações decorrentes do Contrato. O Cliente não tem o direito de ceder ou disponibilizar quaisquer direitos e/ou

obrigações decorrentes do Contrato e/ou do Contrato a terceiros sem o consentimento prévio e por escrito da Salto.

23.2. A Salto tem o direito de subcontratar total ou parcialmente a prestação dos Serviços através da Plataforma, ou qualquer

parte dela, a qualquer empresa (incluindo, em particular, Clay) sem que seja necessária a autorização do Cliente.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Se quaisquer disposições destas Condições Gerais ou em qualquer outra documentação do Contrato se tornarem

inválidas, as demais disposições destas Condições Gerais e do Contrato continuarão a ser aplicadas inalteradas às Partes.

Nesse caso, as Partes entrarão em consultas sobre o conteúdo de uma nova disposição que se aproxime o máximo possível

da disposição original.

24.2. Em caso de ambiguidade quanto à interpretação de uma ou várias disposições destas Condições Gerais e do Contrato,

estas devem ser interpretadas no 'espírito' dessas disposições.

24.3. Caso surja uma situação entre as Partes que não seja regulada por estas Condições Gerais ou pelo Contrato, essa

situação deverá ser avaliada de acordo com o espírito destas Condições Gerais e do Contrato.

24.4. Se a Salto não deve sempre exigir a estrita observância destas Condições Gerais, isso não significa que estas

Condições Gerais não se apliquem ou que a Salto perca ou renuncie ao direito de exigir a estrita observância destas

Condições Gerais em outros casos de qualquer forma.

24,5. O Cliente é obrigado a notificar a Salto de qualquer intenção de mudança de endereço sem demora por escrito, por

correio, e-mail ou fax. A Salto assumirá que o endereço mais recente fornecido pelo Cliente está correto.

24.6. A lei espanhola aplica-se exclusivamente às relações entre o Cliente e a Salto. Quaisquer litígios que surjam entre o

Cliente e a Salto serão tratados exclusivamente pelo tribunal judicial competente de San Sebastian (Guipúzcoa-Espanha).

24.7. A língua oficial destas Condições Gerais é o inglês. Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e

qualquer outra versão para as quais estas Condições Gerais possam ser traduzidas (com o objetivo exclusivo de facilitar a

compreensão do Cliente), prevalecerá o conteúdo da versão em inglês.

Isenção de responsabilidade:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
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the legal documents and their updates.
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