Termos e Condições
Por favor, leia cuidadosamente as condições de venda que regem suas compras na
descubraomundo.com, pois constitui sua concordância, assim esteja certo que você as
compreendeu antes de concretizar sua compra.
Por favor, note que pode haver limitações em seu direito de obter um reembolso.
Por favor verifique todos os itens abaixo:
- O processo de matrícula
- Termos e condições
- A política de reembolso
- Cancelamento ou adiamento
- Política de rescisão
- Política de Cancelamento
O processo de Matrícula
Prazo de pagamento: A sua reserva só será confirmada mediante o recebimento do pagamento
integral que pode demorar até 3 dias úteis após da data de pagamento. No caso de boleto
bancário, a falta de pagamento dentro do prazo estipulado (3 dias úteis) irá causar o
cancelamento do curso.
Após a confirmação de seu pagamento estaremos processando a sua ficha/inscrição junto a
escola e lhe enviaremos sua confirmação de matrícula dentro de um prazo máximo de até 5
dias úteis.
Visa informações: É da responsabilidade do aluno organizar todas as autorizações de viagem
aplicáveis ou vistos, e ter o passaporte válido. Assim que recebermos o pagamento total da
inscrição, iremos ajudá-lo no processo para tirar o visto.
Para o Reino Unido: Carta de aceitação ou de confirmação
Para os EUA: Certificado de elegibilidade (formulário I-20)
Para a Austrália: Confirmação da inscrição
Para a Nova Zelândia: Recibo de pagamento
Para qualquer outro país: carta convite ou carta de aceitação
Seguro médico e de viagem: O seguro médico e de viagem é obrigatório durante todo o
período de estadia no país, independentemente da duração do curso ou curso / tipo de visto.
Você pode comprar o seguro na descubraomundo.com e detalhes de cobertura estão
disponíveis mediante solicitação. O aluno é obrigado a apresentar o seguro médico na escola
no momento da chegada. Saiba mais sobre nosso plano de seguro, consulte um de nossos
atendentes.
Serviços adicionais: Quaisquer serviços adicionais (transporte para o aeroporto, material
didático, viagens, lavanderia, despesas de telefone, excursões, despesas médicas, alimentação
especial, taxas de exame, e mudança de alterações de alojamento e inscrição) não estão
incluídas, exceto quando indicado na fatura.
Termos e condições
1. Regras e regulamentações: Todos os alunos estão sujeitos às regras e regulamentos que
regem a escola.
2. Chegadas e partidas: Todas as acomodações estão disponíveis a partir do domingo antes do

início do curso até a manhã de sábado após a data do término do curso, salvo indicação em
contrário.
3. Chegadas tardias, férias e ausências: Se o aluno começa o curso atrasado ou se ausente
durante o curso, independendo do motivo da ausência, nenhum reembolso será feito para o
tempo perdido. Os períodos de ausência não podem ser repostos com uma extensão do curso.
4. Refeições e aulas perdidas: Nenhum reembolso ou substituições serão feitos para as
refeições ou aulas perdidas devido a exames, excursões, estágios, doença, primeiro dia de
orientação ou de outras obrigações que estão fora do horário normal.
5. Feriados: As aulas, assim como a escola, não funcionam nos feriados. As datas de início do
curso são sempre às segundas-feiras, salvo indicação em contrário. Se a segunda-feira for
feriado, a data de início será então na terça-feira. As aulas não serão repostas quando caírem
em feriados.
6. Dependências do campus: Os alunos que frequentam um curso em uma escola localizada
em um campus universitário ou faculdade são avisados de que as instalações do campus
podem não estar disponíveis durante as férias do campus.
7. Alterações – Para qualquer mudança é necessário uma antecedência mínima de 4 semanas.
Se você solicitar uma mudança nas datas do curso, alojamento ou tipo de programa, será
cobrado uma taxa de alteração de USD150, CAD150, AUD150, NZD150, GBP100, ouEUR110,
que é pago no momento da solicitação. Para todas as alterações solicitadas, uma vez iniciado o
curso, entre diretamente em contato com a escola.
Você será responsável por quaisquer alterações de custo entre a reserva inicial e final. Todas as
alterações exigem aprovação do Diretor da Escola. Não há taxa de mudança para a extensão de
um curso, mas poderão ser cobradas taxas para acomodação feitas em cima da hora.
Qualquer mudança, resultando em uma redução de aulas será tratada como término do
contrato e rematrícula, e estará, portanto, sujeito aos termos e condições que regem o término
do contrato
8. Politica de substituição: Se, após o teste de nivelamento, no momento da chegada na escola,
o aluno não se encontre no nível apropriado para o curso solicitado, a escola se reserva o
direito de colocar o mesmo em uma classe de nível adequado, que pode ter menos aulas e um
currículo diferente, onde não haverá qualquer tipo de reembolso referente a diferença da grade
horária (redução de aulas ou currículo diferente).
9. Mudanças no programa: A Descubra o Mundo tem o direito de alterar as datas de início dos
cursos, currículos dos cursos e programas a qualquer momento devido a erros, omissões e
circunstâncias além do nosso controle. No entanto, nos casos em que o curso é reescalonado
antes do início do primeiro dia de curso e a nova data é inaceitável para o estudante, todas as
taxas pagas referentes ao curso serão então devolvidas, com exceção das taxas de
intermediação cobradas pelo Pagseguro.
10. Preços: A Descubra o Mundo tem o direito de alterar os preços devido ao aumento de
impostos, ações governamentais ou outros eventos que fujam do controle da mesma, sem
prévio aviso.
11. Livros e materiais didáticos: Alguns cursos podem exigir a compra de livros e outros
materiais didáticos, os quais não incluídos no valor pago à Descubra o Mundo, exceto quando
indicado na fatura.

12. Expulsão / Suspensão: Qualquer estudante que cometer um crime, violar a política da
escola, ter uma frequência muito baixa ou deixar de pagar a quantia que ele ou ela é direta ou
indiretamente responsável por, pode ser expulso ou suspenso. Nenhum reembolso será dado e
as autoridades de imigração serão informados.
13. Responsabilidade - A responsabilidade da Descubra o Mundo, seus diretores, funcionários,
empregados, filiais, agentes e parceiros em relação a perdas, danos, lesões, doenças ou
violações ou de outra forma é limitado em todas as circunstâncias, a quantia total paga a
mesma pelo programa. Tais pessoas, em nenhuma circunstância terão quaisquer
responsabilidades por perdas indiretas ou danos. Tais pessoas, em nenhuma circunstância,
serão responsáveis por quaisquer serviços prestados por terceiros, tais como serviços
prestados pelas escolas, provedores de hospedagem e companhias de seguros.
14. Força maior: A Descubra o Mundo não se responsabiliza nos casos em que a mesma é
incapaz de cumprir os serviços contratualmente vinculados por causa do fogo, desastres
naturais, e ato de falha do governo, dos fornecedores ou subcontratados, disputas trabalhistas
ou outras razões que são além de seu controle.
Contrato entre você e a Descubra o Mundo
Bem vindo ao site Descubra o Mundo.com (o "Website"). Este website é fornecido somente para
auxiliar os clientes na coleta de informações sobre o curso de idioma, fazer reservas legítimas
ou realização de negócios com os fornecedores de serviços de viagem linguísticas e não para
outros fins. Os termos "nós", "nosso" e "Descubra o Mundo" referem-se , uma empresa
registrada na cidade de Campinas - SP. O termo "você" refere-se ao cliente.
Este website é oferecido a você condicionado à sua aceitação, sem modificação de todos os
termos, condições e avisos descritos abaixo. Ao acessar ou utilizar este Site, você concorda em
ficar vinculado pelo acordo. Por favor, leia atentamente o Acordo. Se você não aceitar todos os
termos e condições, por favor não use este Website. Certifique-se de retornar a esta página
periodicamente para rever a versão mais atual do acordo. Reservamo-nos o direito a qualquer
momento, a nosso critério exclusivo, de alterar ou modificar o acordo sem aviso prévio, e seu
contínuo acesso ou uso deste website implica sua aceitação do Acordo atualizada ou
modificada.
A utilização do Site
Como condição de uso deste website, você garante que (I) tem pelo menos 18 anos de idade,
(II) que possui a autoridade legal para criar uma obrigação legal, (III) você vai usar este Site, de
acordo com este Contrato, (IV) você só vai usar este site para fazer reservas legítimas para si
ou para outra pessoa por quem você está legalmente autorizado a agir, (V) Todas as
informações fornecidas por você neste site são verdadeiras, exatas, atuais.
Reservamo-nos o direito a nosso critério para negar acesso a qualquer pessoa para este site e
os serviços que oferecemos, a qualquer momento e por qualquer motivo, incluindo, mas não
limitado a, por violação do presente Acordo.
Atividades proibidas
O conteúdo e as informações contidas neste site (incluindo, mas não limitado a, preço e
disponibilidade de serviços de viagens linguísticas), bem como a infraestrutura usada para
fornecer conteúdo e informações, é propriedade nossa ou de nossos fornecedores e
prestadores. Embora você possa fazer cópias limitadas do seu itinerário de viagem (e
documentos relacionados) para viagens ou serviços reservados através deste site, você
concorda em não modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, executar, reproduzir, publicar,
licenciar, criar trabalhos derivados de, transferir ou vender ou revender qualquer informação,
software, produtos ou serviços obtidos ou através deste site. Além disso, você concorda em não

1. Usar este site ou seu conteúdo para qualquer finalidade comercial;
2. Fazer qualquer reserva especulativa, falsa ou fraudulenta ou qualquer reserva em
antecipação de demanda;
3. Acessar, monitorar ou copiar qualquer conteúdo ou informação deste website utilizando
nenhum robô, spider, scraper ou outros meios automatizados ou qualquer processo manual
para qualquer finalidade sem a nossa autorização expressa por escrito;
4. Violar as restrições de qualquer cabeçalho de exclusão de robot deste website bypass ou
ultrapassar outras medidas aplicadas para evitar ou limitar o acesso a este site;
5. Tomar qualquer medida que imponha, ou venha a impor, a nosso critério, uma carga
irrazoável ou desproporcionadamente grande à nossa infra-estrutura;
6. Ação profunda de qualquer parte deste site (incluindo, sem limitação, o percurso de compra
para todos os serviços de viagens de idiomas) para qualquer finalidade sem a nossa
autorização expressa por escrito, ou
7. "Frame", "espelho" ou não incorporar qualquer parte do conteúdo deste website em qualquer
outro website sem a nossa autorização prévia por escrito.
Críticas, Comentários e outras submissões
Por favor, esteja ciente que ao enviar conteúdo para este site, por correio eletrônico,
publicações neste site ou outra forma, incluindo quaisquer comentários, perguntas, comentários,
sugestões, ideias ou similares, você concede a Descura o Mundo e suas afiliadas uma licença
não exclusiva, isenta de royalties, perpétua, não transferível, irrevogável e totalmente
sublicenciável para (a) utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, distribuir, publicar, criar
trabalhos derivados e exibir publicamente e executar tais Envios em todo o mundo em qualquer
mídia, agora conhecidos ou criados, e (b) usar o nome que você submeteu juntamente com tal
apresentação. Você reconhece que a Descubra o Mundo pode optar por fornecer atribuição de
seus comentários ou opiniões (por exemplo, listando seu nome e cidade natal em uma escola
ou curso que você tenha frequentado, e que tais submissões podem ser compartilhadas com
nossos parceiros fornecedores. Você ainda concede a Descubra o Mundo o direito de
prosseguir na lei qualquer pessoa ou entidade que viole os seus direitos nas submissões por
uma violação do presente contrato. Você reconhece e concorda que as submissões não são
confidenciais. Nós não assumimos qualquer responsabilidade por inscrições postadas ou
enviadas por você. Nós não temos nenhuma obrigação de postar seus comentários, nos
reservamos o direito, a nosso critério absoluto para determinar quais comentários são
publicados em nosso site. Se você não concordar com estes termos e condições, por favor, não
nos fornecer quaisquer Submissões.
Você é totalmente responsável pelo conteúdo das suas apresentações. Você está proibido de
postar ou transmitir de ou para este Website: (I) qualquer material ilegal, ameaçador, calunioso,
difamatório, obsceno, pornográfico ou outro material ou conteúdo que viole direitos de
publicidade e / ou privacidade ou que possa violar qualquer lei (II) qualquer material comercial
ou de conteúdo (incluindo, mas não limitado a, solicitação de fundos, publicidade, marketing ou
de qualquer bem ou serviço), e (III) qualquer material ou conteúdo que infrinja, se aproprie
indevidamente ou que viole qualquer direito autoral, , direito de patente ou outro direito de
propriedade de terceiros. Você será o único responsável por quaisquer danos resultantes de
qualquer violação das restrições anteriores, ou qualquer outro dano resultante de sua postagem
de conteúdo para este site. Você reconhece que a Descubra o Mundo pode exercer os seus
direitos (por exemplo, usar, publicar, apagar) a qualquer conteúdo que você enviar, sem aviso
prévio.

Reserva no Curso de Idioma
Você reconhece que a taxa de matrícula, taxa de inscrição, taxa de colocação, acomodação e
todas as outras taxas pagas não são reembolsáveis. Você reconhece que o seu lugar em
qualquer curso não é confirmado até que todas as taxas tenham sido integralmente pagas e
que tenha recebido a confirmação de seu programa, como por exemplo a sua carta de
aceitação. A falta de pagamento na íntegra, pelo menos, quatro semanas antes da sua chegada
pode resultar na perda do seu lugar e cancelamento do seu curso.
Você pode cancelar sua reserva antes da chegada, em conformidade com os termos e
condições estabelecidos. Cancelamentos após os prazos podem resultar na perda de quaisquer
taxas pagas. Você é responsável por quaisquer erros ou omissões nos detalhes que você
enviou.
Você concorda em pagar qualquer taxa de cancelamento ou mudança em que incorrer. Em
casos limitados, algumas escolas não permitem alterações ou cancelamentos de reservas
depois que eles são feitos, como indicado nas regras e restrições para a reserva. Você
concorda em respeitar os termos e condições impostas.
Você concorda que, no caso altamente improvável de surgir um problema, a nossa
responsabilidade para com você, se for o caso, limita-se às taxas pagas.
Destinos turísticos
Embora as viagens para cursos de línguas, sejam concluídas sem incidentes, as viagens para
certos destinos podem envolver maior risco do que outros. A Descubra o Mundo aconselha aos
passageiros a analisar as proibições, avisos, anúncios e avisos emitidos pelo Governo do Brasil
antes de uma viagem para destinos internacionais. Informações sobre as condições dos vários
países e o nível de risco associado com viagens para destinos internacionais específicos é de
responsabilidade do cliente.
AO OFERECER PARA VENDA VIAGENS PARA DETERMINADOS DESTINOS
INTERNACIONAIS, A DESCUBRA O MUNDO NÃO GARANTE QUE VIAJAR PARA ESSES
LOCAIS É ACONSELHÁVEL OU SEM RISCOS E NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS
OU PREJUÍZOS QUE POSSAM RESULTAR DE VIAGEM PARA ESSES DESTINOS.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Descubra o Mundo não se responsabiliza POR QUAISQUER DANOS PESSOAIS, morte,
danos materiais, OU OUTROS DANOS OU DESPESAS RESULTANTES DO MESMO, e não
farão nenhum reembolso EM CASO DE QUALQUER atrasos, cancelamentos, overbooking,
STRIKE força maior, ou outras causas além de seu controle direto, não se responsabilizando
ainda por qualquer despesa extra, omissões, ATRASOS , OU ATOS DE QUALQUER
GOVERNO OU AUTORIDADE.
Indenização
Você concorda em defender e indenizar a Descubra o Mundo, Afiliados , e / ou seus respectivos
fornecedores e qualquer dos seus funcionários, diretores, funcionários e agentes de e contra
quaisquer reivindicações, causas de ação, demandas, recuperações, perdas, danos, multas,
penalidades ou outros custos ou despesas de qualquer tipo ou natureza, incluindo mas não
limitado a honorários legais e contabilísticos, apresentados por terceiros como resultado de:
Sua violação deste contrato ou dos documentos mencionados no mesmo;
Violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, ou seu uso deste Website.
Links para sites de terceiros
Este site pode conter hiperligações a sites operados por outras partes da Descubra o Mundo.

Essas hiperligações são fornecidas apenas para sua referência. Nós não controlamos esses
websites e não somos responsáveis por seu conteúdo ou a privacidade ou outras práticas de
tais websites. Além disso, cabe a você tomar precauções para assegurar que qualquer links que
você selecione ou software que você download (se a partir deste site ou outros sites) esteja livre
de itens como vírus, worms, cavalos de tróia, defeitos e outros itens de uma destrutiva natureza.
Nossa inclusão de hiperlinks para tais sites não implica qualquer endosso do material em tais
sites ou qualquer associação com seus operadores.
Software disponível no Site
Qualquer software que esteja disponível para download a partir deste Site ("Software") é o
trabalho com direitos autorais da Descubra o Mundo, e / ou de nossos respectivos fornecedores.
O uso de tal software é regido pelos termos do contrato de licença do usuário final, se houver,
que acompanha ou está incluído com o Software ("Contrato de Licença").
Você não pode instalar ou usar qualquer Software que esteja acompanhado por ou inclua um
Contrato de Licença, a menos que primeiro concorde com os termos do Acordo de Licença.
Para qualquer software disponível para download neste site não acompanhado por um Contrato
de Licença, que concede à você, usuário, uma licença limitada, pessoal e intransferível de usar
o software para visualizar e utilizar este Site, de acordo com estes termos e condições e para
nenhum outro propósito.
Por favor note que todo Software, incluindo, sem limitação, todo o código de programação
contidos neste site, são propriedade da Descubra o Mundo, e está protegido pelas leis de
direitos autorais e tratados internacionais. Qualquer reprodução ou redistribuição do Software é
expressamente proibida e pode resultar em severas penalidades civis e criminais. Os infratores
serão punidos na máxima extensão possível.
SEM LIMITAR O PRECEDENTE A CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO SOFTWARE PARA
QUALQUER OUTRO SERVIDOR OU LOCALIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO OU
REDISTRIBUIÇÃO É EXPRESSAMENTE PROIBIDA. O SOFTWARE É GARANTIDO, SE FOR
O CASO, SOMENTE DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO DE LICENÇA.
Política de Privacidade
A Descubra o Mundo recebe e guarda as informações pessoais relacionadas diretamente com
os serviços oferecidos por ele. Os usuários fornecem as informações enquanto navegam pelo
Website da Descubra o Mundo, seja utilizando nossos serviços on-line, seja pelo telefone desde
nosso serviço de atendimento, participando de promoções e ofertas, cadastrando-se como
usuário, por meio de e-mail, de informação publicada nos fóruns, salas de chat ou comentários
que você realize no nosso Website, ou entrando em contato com Nós por algum produto ou
serviço. A informação coletada (doravante “Informação Pessoal”) compreende, dentre outros, os
seguintes dados: nome e sobrenome, endereço, nacionalidade, número de telefone, CPF, email e informações sobre seu cartão de crédito (tais como o número, o nome do titular do cartão
e data de vencimento), se Você realizar uma reserva através do nosso Website.
Política de Cancelamento
Por favor, leia cuidadosamente as condições de venda que regem suas compras na
descubraomundo.com, pois constitui sua concordância, assim esteja certo que você as
compreendeu antes de concretizar sua compra.
Por favor, note que pode haver limitações em seu direito de obter um reembolso.
A Política de Reembolso
Os reembolsos serão feitos para a conta da qual as taxas foram originalmente recebidas ou

para qualquer outra conta solicitada na moeda da fatura. Todos os reembolsos serão feitos
dentro de 60 dias após notificação por escrito.
Cancelamento
"Cancelamento" refere-se ao período até 72 horas antes da data de chegada listados no
formulário de confirmação da matrícula. Para todos os cancelamentos / adiamentos
comunicados com menos de 72 horas antes da data de chegada, não serão reembolsados.
Para cancelamentos / adiamentos devido a rejeições de visto, a notificação por escrito e
recebimento de documentos comprobatórios devem ser apresentados à Descubra o Mundo,
pelo menos, 14 dias antes da data de chegada listados no formulário de confirmação da
matrícula. Após a recepção da documentação comprobatória pertinente, serão
reembolsados 100% do curso, as taxas de seguro saúde, acomodação, traslado e
material, com exceção das taxas de intermediação cobradas pelo Pagseguro.
Será cobrada a taxa de cancelamento equivalente a 1 semana de acomodação e curso, se
receber provas escritas de rejeição de vistos com menos de 14 dias antes da data de chegada.
Cancelamentos / adiamentos devido à rejeição de vistos só são aplicáveis aos alunos que
tiverem o visto negado para a categoria apropriada. Se um aluno tiver o visto negado por ter
se inscrito em uma categoria incorreta, ele será tratado como um cancelamento ou
adiamento não relacionado com visto.
Para os cancelamentos / adiamentos não relacionados com visto efetuados 14 ou mais dias
antes da data de chegada no formulário de confirmação de matricula, será cobrada uma taxa
de cancelamento equivalente a 40% do valor total pago. Para cancelamentos e adiamentos
feitos com menos de 14 dias antes da data de chegada, será cobrada uma taxa de
cancelamento equivalente a até 60% do valor total pago.
Em todos os casos, a taxa de correio expresso, taxa de acomodação, taxa de inscrição,
transferência bancária ou pagamento de cartão de crédito e boleto (taxas de intermediação do
Pagseguro), as diferenças e quaisquer outras taxas de serviço não são reembolsáveis.
Cancelamento de pacotes promocionais
Para os cancelamentos / adiamentos dos pacotes promocionais oferecidos na página
de "Promoções", após o recebimento da carta de aceitação da escola e/ou documentos
comprobatórios de matrícula junto a escola, o estudante não terá direito ao reembolso do valor
pago, caso venha a desistir da compra. Esse regra aplica-se apenas aos pacotes promocionais
oferecidos na página de "Promoções" e cancelamentos não relacionados com a rejeição do
visto.
Política de Interrupção
Interromper significa parar ou sair todo ou parte do curso ou cursos agendados, incluindo as
extensões, uma vez que a primeira aula foi iniciada. Em todos os casos, nenhum reembolso
será feito após a data de chegada listados no formulário de confirmação de matrícula. Os
alunos que param o seu programa não recebem certificado de conclusão.
Quaisquer direitos não expressamente concedidos aqui são reservados.
Taxas e Encargos Federais
As Despesas de Remessa contemplam taxas bancárias, tributos federais e custos
administrativos para o envio de valores a instituições no exterior. Caso o ocorra a majoração

dessas despesas por terceiros, o Cliente poderá, alternativamente e a seu exclusivo critério: (i)
arcar com os custos da majoração estabelecida pelo Governo e manter a contratação ou (ii)
cancelar o contrato, recebendo o valor integral pago de volta no prazo de 60 dias.
Autorização do Cadastro e Tratamento da Informação Pessoal
Ao visitar, utilizar e/ou se cadastrar no Website da Descubra o Mundo, Você nos autoriza
expressamente a cadastrar e tratar sua Informação Pessoal para os seguintes fins, dentre
outros: efetuar as transações iniciadas por Você; oferecer produtos e serviços; enviar a
confirmação e as atualizações de sua viagem; processar o faturamento; responder às suas
perguntas e comentários; entrar em contato com Você para serviço de atendimento ao cliente,
realizar enquetes, estatísticas ou análise dos costumes de consumo ou preferencias; enviar por
e-mail as ofertas especiais e os produtos e serviços relacionados com as viagens que possam
ser de seu interesse. Tudo isso, salvo que Você não o deseje (ver: política de renúncia “Opt.
Out”). Do mesmo modo, utilizamos a informação dos cartões de crédito (tais como nome do
titular do cartão, número do cartão de crédito e data de vencimento) só para os fins de completar
as reservas da viagem que Você realiza em nosso Website inclusive o envio dos dados aos
fornecedores finais dos serviços, para a gestão de suas reservas e/ou pedidos de compra.
Política de Renuncia (opt-out)
Quando Você realize transações ou se cadastre como usuário em Descubra o Mundo, você terá
a opção de receber ou não circulares promocionais, mensagens ou alertas de e-mail sobre
ofertas. Você poderá modificar sua seleção em qualquer momento, através da configuração de
e-mail do site. A Descubra o Mundo se reserva o direito de restringir o cadastro dos usuários
que aceitem receber circulares promocionais, mensagens ou alertas de e-mail, mesmo que não
o faça atualmente. De qualquer forma, em cada e-mail enviado existe a opção de não receber
mais mensagens.
Geral
Este contrato está sujeito às leis existentes e processo legal, e nada contido neste Acordo limita
nosso direito de cumprir a aplicação da lei ou outras solicitações governamentais ou legais ou
os requisitos relativos ao seu uso deste website ou informação fornecida ou recolhida por nós
com relação a tal uso. Para a extensão permitida pela lei aplicável, você concorda que irá trazer
qualquer reclamação ou causa de ação decorrentes ou relacionadas ao seu acesso ou uso
deste website dentro de dois (2) anos a partir da data em que tal reivindicação ou ação, ou
acumulados ou tal reclamação ou causa de ação será irrevogavelmente dispensada.
Se qualquer parte deste Acordo for considerada inválida ou inexequível nos termos da
legislação aplicável, incluindo, mas não limitado a, as isenções de garantia e limitações de
responsabilidade estabelecidas acima, então a disposição inválida ou inaplicável será
considerada substituída por uma disposição válida e aplicável que mais se aproxime da
intenção da cláusula original e o acordo permanecerá em vigor.
Este acordo (e quaisquer outros termos e condições nele referidos) constitui o acordo integral
entre você e a Descubra o Mundo com respeito a este website e substitui todas as
comunicações anteriores ou contemporâneas e propostas, se eletrônicas, orais ou escritas,
entre o cliente e idioma Internacional no que diz respeito a este site. Uma versão impressa deste
acordo e de qualquer notificação feita em formato electrónico será admissível em processos
judiciais ou administrativos com base em ou relativos a este Acordo, na mesma medida e sujeito
às mesmas condições que outros documentos comerciais e registos originalmente gerados e
mantidos em forma impressa.
Nomes fictícios de empresas, produtos, pessoas, personagens e / ou dados mencionados neste
site não pretendem representar qualquer indivíduo real, empresa, produto ou evento.

Quaisquer direitos não expressamente concedidos aqui são reservados.
Grata,
Equipe Descubra o Mundo

