App. Fibergateway – Condições do serviço

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APP FIBERGATEWAY
I. Objeto
1. As presentes Condições de Utilização destinam-se a regular os termos e as condições por que se regerá
a prestação do serviço APP FIBERGATEWAY (adiante “APP”) da MEO – Serviços de Comunicações e
Multimédia, S.A., com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 Lisboa, registada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de identificação de
pessoa coletiva 504 615 947, com o capital social de € 230.000.000,00€ (adiante designada por “MEO”).
2. O acesso e utilização do Serviço pelo Cliente pressupõem a aceitação plena e sem reservas das
presentes Condições de Utilização.
II. Descrição da APP FIBERGATEWAY
Este serviço consiste numa aplicação, disponível para telemóveis e tablets com sistemas Operativos IOS e
Android, para controlo remoto do router FIBERGATEWAY. A instalação da aplicação APP FIBERGATEWAY,
permite a gestão e configuração do equipamento; a personalização das redes WIFI associadas e ainda a
monitorização dos dispositivos que a ele se ligam.
III. Condições de Utilização
1. O Cliente compromete-se a observar todas as disposições legais aplicáveis à utilização do Serviço,
nomeadamente a não praticar ou a fomentar a prática de atos ilícitos ou ofensivos dos bons costumes,
devendo ainda observar eventuais regras de utilização específicas das operações disponibilizadas no
Serviço.
2. O Cliente reconhece que é o único responsável pelos conteúdos audiovisuais e escritos enviados com
recurso ao Serviço ou informações, incluindo relativas a dados pessoais, que sejam por si, direta ou
indiretamente, disponibilizadas, acedidas, enviadas ou tratados no âmbito do mesmo.
3. O Cliente obriga-se, ainda, a não permitir a utilização do Serviço em benefício direto ou indireto de
terceiros sem a autorização prévia, por escrito, da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A..
4. Caso o Cliente utilize o Serviço para fins comerciais, a MEO reserva-se o direito de exigir uma
indemnização por quaisquer danos, diretos ou indiretos.
5. Em caso de avaria ou falha no funcionamento no Serviço, o Cliente poderá contactar a MEO - Serviços
de Comunicações e Multimédia, S.A., através dos contactos disponíveis em meo.pt.
IV. Requisitos Técnicos e Elegibilidade
1.Para esta aplicação funcionar, é necessário ter previamente o serviço MEO contratado com internet fixa
e possuir o equipamento MEO Fiber Gateway GR241AG
2. É necessário ter um Tablet ou Smartphone com ligação WIFI e com sistema operativo não inferior a
Android 5.0 ou Apple iOS 10.
V. Direitos de Autor e Propriedade Industrial
1. Todos os direitos de autor e de propriedade industrial, relativos ao Serviço pertencem exclusivamente à
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A..
2. O Cliente obriga-se a não efetuar quaisquer utilizações não permitidas da aplicação APP
FIBERGATEWAY, nomeadamente, a não descompilar, reproduzir ou de qualquer forma alterar ou
transmitir a terceiros os mesmos.
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