TERMOS E CONDIÇÕES
O Regus Group plc (“Regus Group”) e suas afiliadas possuem e operam os sites regus.com, hq.com e
stratisnet.com (coletivamente, “sites do Regus Group” e individualmente, “Site”). Usando ou navegando
em um dos sites do Regus Group, você confirma que leu, entendeu e concorda com estes Termos e
Condições e com todas as leis e os regulamentos aplicáveis. Caso não concorde com estes Termos e
Condições, você não deverá usar este Site. Podemos alterar estes Termos e Condições a qualquer momento
e sem aviso prévio; portanto, sugerimos que você acesse esta página com freqüência para verificar se houve
alterações. Ao usar este Site após publicarmos alterações, você concorda em aceitar essas alterações,
mesmo que não as tenha verificado.
Privacidade
Verifique nossa Política de Privacidade, que também rege seu acesso a este Site e que está incorporada aos
Termos e Condições.
Conteúdo do site
Todo o material que faz parte deste Site, inclusive imagens, detalhes, dados, ilustrações, designs, ícones,
fotografias, videoclipes, texto, software, elementos gráficos, scripts, logotipos e outros (coletivamente, o
“Conteúdo”) é de propriedade exclusiva do Regus Group, suas afiliadas e/ou seus fornecedores de conteúdo. O
Conteúdo é protegido por leis de direitos autorais, marcas registradas, marcas de serviço, imagem e outros direitos
intelectuais ou de propriedade do Regus Group. Direitos não concedidos explicitamente nos Termos e Condições
são reservados ao Regus Group.
HQ Global Workplaces, Inc., HQ VoiceWorks, HQ Access, HQ Virtual Office, HQ Business Access, HQ Mail,
HQ Mail Plus, HQ Phone Plus, HQ Group Classroom, HQ Network Access, HQ Videoconferencing, HQ Audio
Conferencing, HQ Web Conferencing, HQ Front Office, Regus Business Centres Corp, Stratis Business Centers,
Inc., Business Meeting Places, Regus Group Network, Regus Group VoiceWorks, Regus Group Access, Regus
Group Virtual Office, Regus Group Business Access, Regus Group Mail, Regus Group Mail Plus, Regus Group
Phone Plus, Regus Group Group Classroom, Regus Group Network Access, Regus Group Videoconferencing,
Regus Group Audio Conferencing, Regus Group Web Conferencing, Regus Group Front Office e outras marcas,
logotipos e designs do Regus Group que aparecem nos sites do Regus Group são marcas comerciais e marcas de
serviço exclusivas do Regus Group e suas afiliadas.
Todas as outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem nos sites do Regus Group e que não são de
propriedade do Regus Group pertencem a seus respectivos proprietários.
Uso do site; Restrições
Este Site e seu Conteúdo são destinados apenas a seu uso pessoal, não comercial. Qualquer outro uso do Site ou
do Conteúdo é estritamente proibido, inclusive, sem limitação, a modificação, remoção, exclusão, transmissão,
publicação, distribuição, armazenamento em cache do proxy, upload, publicação, redistribuição, relicenciamento,
venda, duplicação, republicação ou qualquer outra divulgação sem a permissão explícita, por escrito, do Regus
Group ou do proprietário. Você não pode usar técnicas de emolduração para extrair marcas registradas ou
logotipos do Regus Group, nem pode usar marcações meta ou outro tipo de texto oculto sem nosso consentimento
prévio por escrito. Você não pode criar links para o Site sem nosso consentimento prévio por escrito. O uso de
"spiders", robôs e outras ferramentas semelhantes de coleta e extração de dados é expressamente proibido.
Você pode visualizar e imprimir uma cópia do Conteúdo exibido no Site e fazer download de uma cópia
Conteúdo designado para download, somente para seu uso pessoal, mas não pode fazer nenhuma alteração
Conteúdo, inclusive, sem limitação, remover ou modificar avisos de direitos autorais ou outros avisos
propriedade. Os direitos, títulos e interesses do Conteúdo não são transferidos a você através da cópia ou
download do material.
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Sem criação de relacionamento de serviços
As informações fornecidas neste Site são gratuitas e somente para sua informação e não criam um relacionamento
de serviços empresariais ou profissionais entre você e o Regus Group.
Conduta on-line
Você concorda em usar o Site somente com finalidades permitidas por lei. É proibido publicar ou transmitir ao
Site ou através dele qualquer material considerado ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo, difamatório, vulgar,
obsceno, profano, que provoque ódio ou qualquer outro material que possa resultar em responsabilidade civil ou
criminal de acordo com a lei. Podemos divulgar qualquer conteúdo ou comunicação eletrônica de qualquer tipo
(inclusive seu perfil, endereço de e-mail e outras informações) (1) para atender a uma exigência da lei, de um
regulamento ou governo; (2) se a divulgação for necessária ou apropriada para a operação do Site; (3) para
proteger os direitos ou a propriedade do Regus Group, de suas afiliadas e os seus.
Precisão das informações
O Regus Group emprega todos os esforços razoáveis para fornecer informações precisas e atualizadas, mas não
garantimos que as informações contidas neste Site sejam precisas, completas, confiáveis, atualizadas ou livres de
erros, ou que o Site esteja livre de vírus. Também não somos responsáveis por erros ou omissões neste Site.
Apesar de podermos modificar o Conteúdo, fazer melhorias no Site ou corrigir erros ou omissões a qualquer
momento e sem aviso prévio, não temos obrigação alguma de fazer isso. Vamos nos esforçar para atualizar as
informações no momento oportuno, mas não podemos ser responsabilizados por imprecisões. O uso que você faz
das informações fornecidas neste Site está sob sua responsabilidade e o Regus Group não pode ser
responsabilizado pela perda de dados, perda de lucros ou outros danos ou perdas resultantes do uso deste Site.
Links para sites de terceiros
Os links neste Site podem levar a serviços ou sites não controlados ou operados pelo Regus Group. Fornecemos
esses links para sua conveniência e informação. Os links não são um endosso do site ou do serviço. Não
assumimos responsabilidade alguma por outros sites ou serviços. O uso que você faz dos sites ou serviços
vinculados a este Site é totalmente de sua responsabilidade.
Rejeição de garantias; limitações de responsabilidade
ESTE SITE E SEU CONTEÚDO SÃO FORNECIDOS PELO REGUS GROUP “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA
DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA.
O REGUS GROUP RENUNCIA
EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM
ESPECÍFICO, TÍTULO E NÃO-INFRAÇÃO.
SOB HIPÓTESE ALGUMA O REGUS GROUP PODERÁ SER RESPONSABILIZADO POR DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, COMPENSATÓRIOS, ESPECÍFICOS, CONSEQÜENCIAIS OU
OUTROS DANOS DE QUALQUER TIPO, POR PERDA DE DADOS, RECEITAS OU LUCROS, PERDA OU
DANOS A PROPRIEDADES, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE PROGRAMAS OU DADOS
RESULTANTES OU VINCULADOS A ESTE SITE OU OUTROS SITES OU SERVIÇOS COM LINKS
NESTE SITE, OU PELA CÓPIA, EXIBIÇÃO OU USO DESTE, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA
JURÍDICA NA QUAL A REIVINDICAÇÃO SE BASEIE, MESMO QUE O REGUS GROUP TENHA SIDO
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS
RESULTANTES DE ERRO, OMISSÃO, VÍRUS, ATRASO OU INTERRUPÇÃO DA OPERAÇÃO OU
SERVIÇO, INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO.
O REGUS GROUP NÃO PODERÁ SER
RESPONSABILIZADO POR PERDAS OU DANOS RESULTANTES OU RELACIONADOS A SITES DE
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TERCEIROS OU O CONTEÚDO DELES ACESSADO POR MEIO DE LINKS NESTE SITE, SEU USO
DESTE SITE OU DE QUALQUER EQUIPAMENTO DE SOFTWARE RELACIONADO A ESTE SITE.
Determinadas leis estaduais não permitem limitações em garantias implícitas ou a exclusão ou limitação de
determinados danos. Se essas leis forem válidas em sua região, algumas ou todas as rejeições de responsabilidade,
exclusões ou limitações acima poderão não ser aplicadas, mas a responsabilidade será limitada ao máximo
permitido pela lei.
Indenização
Você concorda em indenizar e não prejudicar o Regus Group por reivindicações, ações, exigências, perdas ou
danos de terceiros (inclusive honorários e custos advocatícios) resultantes ou relacionados à sua violação destes
Termos e Condições, seu uso do Site ou sua violação de direitos de um terceiro.
Recursos para violações
O Regus Group tem o direito de buscar todos os recursos disponíveis pela lei em caso de violação destes Termos
e Condições, incluindo, mas não limitado ao direito de impedir o acesso por determinado endereço IP.
Comentários e outras sugestões
Comentários, idéias e outras sugestões que você enviar por meio deste Site serão tratados como não confidenciais
e não proprietários e podem ser divulgados ou usados pelo Regus Group da forma que este considerar adequada,
sem qualquer obrigação de compensação para você. Todos os dados pessoais fornecidos ao Regus Group serão
tratados de acordo com nossa Política de Privacidade.
Leis aplicáveis; jurisdição exclusiva
Este Site e seu Conteúdo são exibidos com a única finalidade de promover os serviços do Regus Group
disponíveis nos Estados Unidos da América. Este Site é controlado e operado pelo Regus Group em seus
escritórios em Addison, Texas. Você é responsável por cumprir as leis da jurisdição na qual está acessando este
Site e concorda que não acessará ou usará as informações deste Site em violação de tais leis. Estes Termos e
Condições e seu uso deste Site serão regidos pelas leis do Estado do Texas, independentemente de conflitos com o
previsto pela lei. Você concorda em respeitar a jurisdição pessoal de Dallas, Texas, e que qualquer ação
resultante destes Termos e Condições será julgada e litigada exclusivamente nos tribunais estaduais e/ou federais
localizados no Condado de Dallas, Texas, EUA. Nossa falha em aplicar algum dos direitos sob estes Termos e
Condições não constituirá uma renúncia dos termos ou condições.
Resolução de contestações
Qualquer reivindicação ou controvérsia relacionada a estes Termos e Condições ou a este Site (com exceção de
medidas cautelares por parte da HQ) será resolvida por arbitragem de acordo com as regras em vigor da American
Arbitration Association. O local da arbitragem será Dallas, Texas. A decisão do árbitro será considerada um
acordo entre as partes. Enquanto permitido pela lei aplicável, nenhuma arbitragem será unida a outra arbitragem
que envolva outra parte sujeita a estes Termos e Condições, seja por arbitragem de classe ou de outra forma.
Diversos
Caso seja determinado que uma provisão destes Termos e Condições é inválida ou não pode ser aplicada, tal
determinação não afetará o restante destes Termos e Condições. Independentemente de estatutos ou leis que
afirmem o contrário, reivindicações ou causas de ação resultantes ou relacionadas ao uso deste Site, ou sob estes
Termos e Condições, deverão ser arquivadas dentro de um (1) ano após o surgimento de tal reivindicação ou
causa de ação, ou serão excluídas para sempre. Os títulos e seções destes Termos e Condições existem apenas
para conveniência e não têm nenhum efeito jurídico ou contratual.
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Contrato
Em caso de questões relacionadas a este Site, envie um e-mail para webmaster@regus.com.
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