TERMOS E CONDIÇÕES – CAMPANHA “BLACK FRIDAY”

Objeto
As presentes condições regulam os termos e condições de acesso e beneficio da campanha “Black
Friday” da plataforma eletrónica de Gestão documental iDok, disponibilizada pela ACIN – iCloud
Solutions ao Cliente.
A ACIN - iCloud Solutions (doravante designada ACIN) é a sociedade detentora de todos os
direitos de propriedade intelectual da plataforma iDOK®.

Subscrição
O cliente ao aderir à campanha e ao subscrever algum dos pacotes de armazenamento, declara
que, tomou conhecimento e concorda com todas as condições da campanha, de subscrição e
gerais de adesão.

Condições da campanha “Black Friday”
A presente campanha estará em vigor de 23 a 29 de novembro de 2020, apenas é aplicável a
novas subscrições e não é acumulável com outras campanhas em vigor.
Com a subscrição de qualquer pacote de armazenamento de dados beneficiará de 30% de
desconto, independentemente do método de pagamento selecionado.
O desconto será aplicado diretamente na plataforma aquando da subscrição, não aplicável
aquando a renovação do serviço.

Serviços de Apoio e suporte
Aplica-se com as devidas adaptações o disposto nas “Condições gerais de Adesão”.

Direito e Obrigações
Constituem obrigações da ACIN, com o CLIENTE:
1. Informar o Cliente sobre todas as condições tecnológicas e a nível de compatibilidade
necessária ao bom funcionamento e utilização do serviço subscrito.
2. Garantir a confidencialidade da informação inerente à subscrição e utilização.
Constituem direitos da ACIN, com o CLIENTE:
1. Efetuar a suspensão ou inativação do acesso ao serviço, caso não seja realizado o
respetivo pagamento.
2. Alterar as condições da campanha e de subscrição, sendo as mesmas previamente
comunicadas ao cliente através da plataforma.

Constituem obrigações do CLIENTE para com a ACIN:

1. Colaborar na realização do serviço subscrito.
2. Fazer cumprir por todos os utilizadores, as condições da campanha, subscrição e

gerais de adesão.
3. Pagamento do serviço subscrito atempadamente e envio do comprovativo de
pagamento, no caso do pagamento por transferência bancária.
Responsabilidades
Constituem responsabilidades da ACIN, com o CLIENTE:
1. O acesso através da plataforma iDok, na área do utilizador, de todos os pacotes
disponíveis.
2. Garantir a aplicação do desconto previsto nos presentes termos e condições.
3. Fornecer de forma célere o serviço subscrito, assegurando o correto funcionamento de
todas as funcionalidades associadas ao mesmo.
4. Emissão e disponibilização da fatura de pagamento do serviço.
Constituem responsabilidades do CLIENTE para com a ACIN:
1. Em caso de conhecimento de algum comportamento ilícito ou violação de acesso que
envolva a sua sessão ou violação das condições da presente campanha, este terá de
comunicar à ACIN, num prazo máximo de 24 horas.
2. Cumprimento de todas as obrigações das condições de campanha, subscrição e gerais de
adesão.
3. Aceitar todos os componentes tecnológicos disponibilizados pela ACIN como meio de
comprovação e validação da autoria e integridade das informações e operações
realizadas através da plataforma.

Preço e Pagamentos
A ACIN reserva-se o direito de efetuar a suspensão ou inativação do acesso aos serviços
subscritos, caso não seja realizado o respetivo pagamento. Todos os pagamentos deverão ser
efetuados em Euros (€). O preço acresce de IVA à taxa legal em vigor.
A ACIN – iCloud Solutions, Lda reserva-se o direito de atualizar anualmente os preços de acordo
com o Índice de Preços do Consumidor.

Remissão
Para as disposições omissas no presente documento é aplicável, com as devidas adaptações,
o disposto nas Condições Gerais de Adesão.

