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Website da HUGO BOSS Condições de Uso 

 

As Condições de Uso que se seguem aplicam-se aos Websites disponibilizados pela 

HUGO BOSS AG e/ou pelas suas subsidiárias assim como aos respetivos serviços 

associados (coletivamente referidos como “Sites HUGO BOSS”). Tais Condições 

Gerais de Uso poderão, em casos específicos, ser complementadas, modificadas ou 

substituídas por termos e condições adicionais, como como exemplo no caso de 

compra de produtos. Será considerado que terá aceitado a aplicação destas Condições 

de Uso no momento em que efetuar o login ou, quando não seja necessário efetuar um 

login especial, no momento em que começar a usar um Site HUGO BOSS. 

 

Direito de Autor e Outros Direitos de Propriedade Intelectual   

© 1999-2017 Copyright HUGO BOSS AG. Todos os direitos reservados. O conteúdo 

dos Sites HUGO BOSS, incluindo mas não limitado às suas páginas Web, programas, 

grafismos, ilustrações, áudios, vídeos, scripts, textos, bem como a disposição dos 

mesmos nos sites, está sujeito a proteção no âmbito do Direito de Autor e de outras 

legislações de proteção de propriedade intelectual. 

 

O conteúdo dos Sites HUGO BOSS não pode ser utilizado para fins comerciais, de 

negócios e/ou públicos, não podendo nomeadamente ser copiado, distribuído, 

modificado ou disponibilizado a terceiros. Quaisquer cópias feitas de tal conteúdo 

deverão obrigatoriamente conter um aviso de Direito de Autor da HUGO BOSS. Os 

avisos de direitos protegidos não podem ser removidos. 

 

Poderá fazer o download de músicas selecionadas em formato MP3, que se encontrem 
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no separador "HUGO Tracks", nos sites HUGO BOSS, desde que essas músicas sejam 

designadas como "HUGO Tracks" (doravante denominadas "HUGO Tracks"). No caso 

dos utilizadores registados com uma conta pessoal MyAccount, tais utilizadores 

poderão selecionar as HUGO Tracks online e efetuar o download do número 

especificado de cópias em formato digital, uma vez por utilizador. 

 

A HUGO BOSS concede-lhe um direito não exclusivo, não-sublicenciável, de 

abrangência mundial e perpétuo, de usar as HUGO Tracks com o seguinte âmbito: 

Poderá efetuar o download das HUGO Tracks para seu disco rígido, de modo a salvá-

las e copiá-las para seus próprios fins privados, poderá ouvi-las quantas vezes quiser 

e copiá-las para leitores de música móveis. Poderá transmitir CDs de áudio, gravados 

gratuitamente, a um pequeno grupo de familiares e amigos para seu uso privado, 

dentro do âmbito acima descrito. 

 

Não é permitido qualquer outro uso que vá para além do descrito acima. Em particular, 

está proibido de usar as músicas para fins comerciais. Tal aplica-se especialmente à 

distribuição, venda ou outra forma de alienação onerosa, de quaisquer CDs de áudio 

ou cópias ou gravações dos mesmos. Não tem permissão para se envolver em 

nenhuma atuação de engenharia reversa, tal como modificar ou editar material de 

áudio, por exemplo, reproduzindo MP3s e redigitalizá-los posteriormente. 

 

Não poderá postar material áudio na Internet nem em intercâmbios (peer-to-peer 

(P2P)) e não tem permissão para se envolver em nenhuma outra forma de intercâmbio 

de dados em rede. 

 

Marcas 

Salvo disposição em contrário, todas as Marcas que constam deste website são 

Marcas protegidas da HUGO BOSS ou de um de seus licenciadores. Tal aplica-se em 
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particular a marcas, nomes e coleção, logotipos e emblemas  

 

Sem licença 

Não lhe será concedida qualquer licença, explícita ou implícita, ou qualquer outro 

direito de uso do conteúdo dos Sites HUGO BOSS, a menos que obtenha primeiro o 

consentimento por escrito da HUGO BOSS ou do respetivo licenciador. Qualquer uso 

impróprio do conteúdo de tais Sites é estritamente proibido e implicará a instauração 

de processos civis e criminais pela HUGO BOSS. 

 

Informações enviadas à HUGO BOSS 

Quaisquer comentários, sugestões, ideias e outros conteúdos que enviar ou que de 

outra forma disponibilizar à HUGO BOSS (Informações Enviadas) serão tratados como 

não confidenciais. A HUGO BOSS não é obrigada a tratar de forma confidencial as 

Informações Enviadas. A HUGO BOSS terá o direito de usar e explorar as Informações 

Enviadas gratuitamente.  

 

Responsabilidade pelas Informações Enviadas 

Será sua a responsabilidade de garantir que nenhuma das informações enviadas 

infrinja os direitos de terceiros, incluindo mas não limitado a, direito de Autor, direitos 

de marcas, direitos de patentes, segredos comerciais, privacidade ou outros direitos 

pessoais ou direitos de propriedade intelectual. No contexto do acima exposto, terá de 

ressarcir a HUGO BOSS por quaisquer pedidos de indemnização de terceiros, 

incluindo os custos razoáveis decorrentes da defesa legal dos seus direitos. 

 

Comportamento do Utilizador 

Enquanto estiver a usar os Sites HUGO BOSS, está proibido (I) de infligir danos a 

pessoas (especialmente a menores de idade) e de violar os seus direitos de 

personalidade, (II) de se comportar de uma maneira que viole as políticas públicas, (III) 
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de enviar conteúdos caluniosos, difamatórios, obscenos, insultuosos, pornográficos ou 

que glorifiquem a violência ou invadam a privacidade de outrem; e (IV) de infringir 

direitos de propriedade industrial ou de direito de Autor ou outros direitos de 

propriedade assim como de publicitar produtos ou serviços e de solicitar transferências 

de benefícios económicos. 

 

Quaisquer atividades do utilizador que visem desabilitar os Sites HUGO BOSS ou no 

mínimo dificultar o seu uso são proibidas e podem levar a HUGO BOSS a instaurar 

processos civis ou criminais.  

 

Está também proibido de usar os Sites HUGO BOSS para qualquer finalidade que seja 

ilegal. Em particular, não tem permissão para registar terceiros nos Sites HUGO BOSS 

para subscrever uma newsletter ou publicação semelhante (como por exemplo a 

MyAccount) sem o seu conhecimento e consentimento expresso ou registá-los num 

concurso sem o seu conhecimento e consentimento expresso. 

 

A HUGO BOSS pode bloquear-lhe o acesso aos Sites HUGO BOSS a qualquer 

momento, incluindo, mas não limitado, aos casos em que há incumprimento das suas 

obrigações ao abrigo destas Condições de Uso. 

 

Registo e Palavra-passe 

Alguns Sites HUGO BOSS podem estar protegidos por palavra-passe; alguns Sites 

anteriormente acessíveis gratuitamente podem agora exigir que se registe. Não tem o 

direito de exigir que a HUGO BOSS o registe. A HUGO BOSS pode, a qualquer 

momento, revogar sua autorização de acesso/login e bloquear os seus dados de 

acesso/login sem lhe fornecer motivos, incluindo mas limitado a casos em que (I) 

prestou uma declaração falsa no momento em que se registou, (II) infringiu a lei ao 

usar os Sites HUGO BOSS ou (III) não usou os Sites HUGO BOSS por um longo 
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período de tempo. 

 

Todas as informações que fornecer aquando do seu registo devem ser verdadeiras e 

deverá notificar a HUGO BOSS sem demora de quaisquer alterações que afetem 

posteriormente as informações fornecidas. 

 

Depois de se registar com sucesso, receberá automaticamente um e-mail informando 

de que a sua conta foi criada. O seu endereço de e-mail será, ao mesmo tempo, o seu 

nome de utilizador para sua conta. Durante o processo de registo, ser-lhe-á pedido que 

escolha e apresente uma palavra-passe. Depois de entrar na sua conta, poderá alterar 

a sua palavra-passe se o desejar. Deverá manter o seu nome de utilizador e a sua 

palavra-passe confidenciais, não podendo disponibilizá-los a terceiros e devendo 

proteger o acesso ao seu nome de utilizador e à sua palavra-passe por terceiros não 

autorizados. Será responsável por qualquer uso indevido do seu nome de utilizador e 

da sua palavra-passe. 

 

Normas para participação em Concursos 

Os Sites HUGO BOSS poderão conter convites para participar em concursos. As 

normas que se seguem aplicam-se a todos os concursos: (I) nestes concursos não 

podem participar funcionários da HUGO BOSS AG ou suas afiliadas, nem nenhum dos 

seus familiares; (II) não tem o direito a reivindicar o valor em numerário de um prémio 

ou de trocar o seu prémio por outro prémio e (III) nenhum recurso poderá ser interposto 

juntos dos tribunais. Estas normas podem ser modificadas ou substituídas por outras 

em casos específicos. 

 

Responsabilidade 

É responsável por todos os seus atos efetuados nos Sites HUGO BOSS ou em 

conexão com os mesmos. 
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A HUGO BOSS esforça-se para assegurar que este Sites sejam administrados e 

mantidos com o devido cuidado. No entanto, a HUGO BOSS não garante que as 

informações contidas nos Sites HUGO BOSS sejam isentas de erros ou exatas ou que 

o acesso aos Sites HUGO BOSS seja ininterrupto. Além disso, a HUGO BOSS isenta-

se de qualquer responsabilidade por downloads perdidos, danificados ou excluídos. 

 

A HUGO BOSS não se responsabiliza por qualquer dano ou perda decorrente direta 

ou indiretamente do uso dos Sites HUGO BOSS ou do download de HUGO Tracks. 

Nada nestas Condições de Uso exclui ou limita a responsabilidade da HUGO BOSS 

em casos de dano intencional, negligência grosseira, lesões prejudiciais à vida, 

integridade física ou à saúde, ocultação fraudulenta de um defeito ou incumprimento 

de uma obrigação contratual relevante em que a responsabilidade seja obrigatória. A 

responsabilidade da HUGO BOSS por danos causados por incumprimento de uma 

disposição contratual relevante será, no entanto, limitada aos danos habitualmente 

previsíveis, exceto os casos que envolvam irregularidades intencionais ou negligência 

grosseira. 

 

A responsabilidade legal que não implique falha por parte do HUGO BOSS - por 

exemplo, no caso de responsabilidade legal sob uma garantia - permanecerá inalterada 

pelas limitações de responsabilidade definidas acima. 

 

Links / Conteúdo de Sites de Terceiros 

Quando os Sites HUGO BOSS reflitam outros sites da Internet que sejam operados 

por terceiros ou contenham links para esses sites, a HUGO BOSS não assume 

qualquer responsabilidade pelo conteúdo desses sites nem aprova esses sites ou o 

conteúdo dos mesmos. A HUGO BOSS não é responsável pelo conteúdo de tais sites. 

O uso desses sites é de sua própria conta e risco. 
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Não lhe é permitido postar nenhum conteúdo nos Sites HUGO BOSS, a menos que a 

HUGO BOSS lhe tenha solicitado tal post ou tenha explicitamente disponibilizado as 

aplicações necessárias para tal. Em regra, a HUGO BOSS não tem controlo nem 

influência sobre o conteúdo postado pelos utilizadores dos Sites HUGO BOSS ou por 

outros terceiros. As pessoas responsáveis por esse conteúdo serão os utilizadores ou 

terceiros que postaram esse conteúdo, mas não a HUGO BOSS. 

 

Alterações / Melhorias 

A HUGO BOSS reserva-se o direito de alterar estas Condições de Uso, bem como de 

modificar o conteúdo e a estrutura dos Sites HUGO BOSS a qualquer momento. O 

direito reservado acima referido também incluirá o direito de sujeitar a pagamento 

determinadas ofertas e serviços ou de descontinuá-los totalmente. 

 

Diversos 

Se for um "comerciante", na aceção do disposto no Código Comercial Alemão 

(Handelsgesetzbuch - HGB), serão competentes os tribunais de Estugarda. 

 

Conforme referido nos créditos pertinentes do website, as páginas web individuais dos 

Sites da HUGO BOSS são operadas pela HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, D-72555 

Metzingen, Alemanha e/ou pelas suas subsidiárias. Tais entidades acima referidas são 

também responsáveis pelas páginas individuais dos Sites HUGO BOSS. As páginas 

da web cumprem requisitos do país em que a empresa responsável está domiciliada. 

A HUGO BOSS não assume qualquer responsabilidade pelo fato de informações e/ou 

conteúdos disponibilizados nos Sites HUGO BOSS poderem ser acedidos ou 

descarregados em locais fora do país pertinente. Caso os utilizadores acedam aos 

Sites HUGO BOSS a partir de locais fora do país pertinente, cabe exclusivamente a 

tais utilizadores a responsabilidade pelo cumprimento das leis pertinentes desse país. 
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São aplicáveis as leis da República Federal da Alemanha. Exclui-se a aplicação da 

Convenção da ONU sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias 

(CISG). 

 

15 de Dezembro de 2016 


