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!. Âmbito e Objeto d1s Condições Ger1is d1
Loj1
As presentes Condições Ger;is destin;m-se, com o
formulCrio de encomend;, e os dem;is elementos
referidos n;s mesm;s, ; regul;r os termos e ;s
condições por que se regerC ; prest;çEo do Serviço
Loj; Online d; Neolivros.
O Serviço consiste n; disponibiliz;çEo, ;tr;vés do
endereço www.neolivros.com de ;cesso O Loj;
Online que, ;lém de fornecer inform;çEo rel;tiv; ;
um conjunto de produtos e/ou serviços, permite ;o
Utiliz;dor, por vi; electrónic;, encomend;r os
produtos nel; divulg;dos, nos termos e condições
;qui descritos.
A encomend; de produtos deve ser feit; por
Utiliz;dores com id;de igu;l ou superior ; 18
(dezoito) ;nos (indivíduos com id;de inferior terEo
de ter ;utoriz;çEo dos seus represent;ntes). Os
elementos e inform;ções tr;nsmitidos pelo
Utiliz;dor goz;rEo de plenos efeitos jurídicos,
reconhecendo o Utiliz;dor ;s ;quisições
electrónic;s, nEo podendo este ;leg;r ; f;lt; de
;ssin;tur; p;r; incumprimento d;s obrig;ções
;ssumid;s.
#. Inform1ç;o de Produto e Conteúdos
A Neolivros f;rC todos os possíveis p;r; que ;
inform;çEo ;present;d; nEo contenh; erros
tipogrCficos, sendo que serEo r;pid;mente

corrigidos sempre que estes ocorr;m. C;so ;dquir;
um produto que tenh; c;r;cterístic;s diferentes Os
;present;d;s online, tem o direito de proceder O
resoluçEo do contr;to de compr; nos termos leg;is
;plicCveis (direito de livre resoluçEo - ver ponto 9).
A Neolivros f;rC todos os possíveis p;r; envi;r ;
tot;lid;de dos produtos encomend;dos, m;s é
possível que, em determin;dos c;sos e devido ;
c;us;s dificilmente controlCveis pel; Neolivros,
como erros hum;nos ou incidênci;s nos sistem;s
informCticos, nEo sej; possível disponibiliz;r ;lgum
dos produtos pedidos pelo Utiliz;dor. C;so ;lgum
produto nEo estej; disponível depois de ter
re;liz;do ; encomend;, serC ;vis;do, por correio
electrónico ou ;tr;vés de telefone. Nesse momento
ser-lhe-C ;present;d; ; possibilid;de de ;nul;r ;
encomend; com o respectivo reembolso, c;so jC
tenh; efectu;do o respectivo p;g;mento.
Tod;s ;s inform;ções sobre preço, produtos,
especific;ções, ;cções promocion;is e serviços
poderEo ser ;lter;dos ; qu;lquer momento pel;
Neolivros.
U. Respons1bilid1des
3.1 Todos os produtos e serviços comerci;liz;dos
n; Loj; Online Neolivros estEo de ;cordo com ; Lei
Portugues;.
3.2 A Loj; possui os ;dequ;dos níveis de
segur;nç;, contudo ; Neolivros nEo serC
responsCvel por qu;isquer prejuízos sofridos pelo
Utiliz;dor e/ou por terceiros, em virtude de ;tr;sos,
interrupções, erros e suspensões de comunic;ções
que tenh;m origem em f;ctores for; do seu
controlo, nome;d;mente, qu;isquer deficiênci;s ou
f;lh;s provoc;d;s pel; rede de comunic;ções ou
serviços de comunic;ções prest;dos por terceiros,

pelo sistem; informCtico, pelos modems, pelo
softw;re de lig;çEo ou eventu;is vírus informCticos
ou decorrentes do desc;rreg;mento (“downlo;d”)
;tr;vés do serviço de ficheiros infect;dos ou
contendo vírus ou outr;s propried;des que poss;m
;fect;r o equip;mento do Utiliz;dor. Se por ;lgum
motivo de erro de ;cesso ;o sítio eletrónico d; Loj;
Online Neolivros houver impossibilid;de de
prest;çEo de serviço, ; Neolivros nEo serC
responsCvel por eventu;is prejuízos.
3.3 As consult;s de d;dos e inform;çEo efectu;d;s
no ]mbito deste Serviço, presumem-se efectu;d;s
pelo Utiliz;dor, declin;ndo ; Neolivros qu;lquer
respons;bilid;de decorrente ; utiliz;çEo ;busiv; ou
fr;udulent; d;s inform;ções obtid;s.
3.4 A Neolivros nEo serC responsCvel por qu;isquer
perd;s ou d;nos c;us;dos por utiliz;ções ;busiv;s
do Serviço que lhe nEo sej;m direct;mente
imputCveis ; título de dolo ou culp; gr;ve.
3.5 A Neolivros nEo é responsCvel pelos prejuízos
ou d;nos decorrentes do incumprimento ou
cumprimento defeituoso do Serviço qu;ndo t;l nEo
lhe sej; direct; ou indirect;mente imputCvel ; título
de dolo ou culp; gr;ve, nEo se respons;biliz;ndo
design;d;mente por (i) erros, omissões ou outr;s
imprecisões rel;tivos Os inform;ções
disponibiliz;d;s ;tr;vés do Serviço; (ii) d;nos
c;us;dos por culp; do Utiliz;dor ou de terceiros,
incluindo ;s viol;ções d; propried;de intelectu;l,
(iii) pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso
que resulte do cumprimento de decisões judici;is ou
de ;utorid;des ;dministr;tiv;s ou (iv) pelo
incumprimento ou cumprimento defeituoso que
resulte d; ocorrênci; de situ;ções de forç; m;ior,
ou sej;, situ;ções de n;turez; extr;ordinCri; ou

imprevisível, exteriores O Neolivros e que pel;
mesm; nEo poss;m ser control;d;s, t;is como
incêndios, cortes de energi;, explosões, guerr;s,
tumultos, insurreições civis, decisões
govern;ment;is, greves, terr;motos, inund;ções ou
outros c;t;clismos n;tur;is ou outr;s situ;ções nEo
controlCveis pel; Neolivros que impeç;m ou
prejudiquem o cumprimento d;s obrig;ções
;ssumid;s.
3.6. A Neolivros nEo g;r;nte que:
!. i) o Serviço sej; fornecido de form;
ininterrupt;, sej; seguro, sem erros ou funcione
de form; infinit;;
#. ii) ; qu;lid;de de qu;lquer produto, serviço,
inform;çEo ou qu;lquer outro m;teri;l
compr;do ou obtido ;tr;vés do Serviço
preench; qu;isquer expect;tiv; do Utiliz;dor
em rel;çEo ;o mesmo;
● iii) qu;lquer m;teri;l obtido de qu;lquer form;
;tr;vés d; utiliz;çEo do Serviço é utiliz;do por
cont; e risco do Utiliz;dor, sendo este o único
responsCvel por qu;lquer d;no c;us;do ;o seu
sistem; e equip;mento informCtico ou por
qu;lquer perd; de d;dos que resultem dess;
oper;çEo.
!. iv) nenhum conselho ou inform;çEo, quer or;l
quer escrit;, obtid; pelo Utiliz;dor de ou
;tr;vés do Serviço cri;rC qu;lquer g;r;nti; que
nEo estej; express; nest;s Condições Ger;is.
3.7. O Utiliz;dor ;ceit; que ; Neolivros nEo pode de
form; nenhum; ser respons;biliz;d; por qu;lquer
d;no, incluindo, m;s nEo limit;do ;, d;nos por
perd;s de lucros, d;dos, conteúdos, ou qu;isquer
outr;s perd;s (mesmo que tenh; sido previ;mente
;vis;do pelo Utiliz;dor sobre ; possibilid;de d;

ocorrênci; desses d;nos), result;ntes:
!. i) do uso ou impossibilid;de de uso do Serviço;
#. ii) d; dificuld;de de obtençEo de qu;lquer
substituto de bens/serviços;
● iii) do ;cesso ou modific;çEo nEo ;utoriz;do ;
b;ses de d;dos pesso;is.
f. Obrig1ções do Consumidor
4.1. O utiliz;dor compromete-se ;:
!. i) F;cult;r d;dos pesso;is e mor;d;s
correct;s;
#. ii) NEo utiliz;r identid;des f;ls;s;
● iii) Respeit;r os limites de encomend;s
impostos.
4.2. C;so ;lgum dos d;dos estej; incorrecto ou
sej; insuficiente, e por esse motivo h;j; um ;tr;so
ou impossibilid;de no process;mento d;
encomend;, ou eventu;l nEo entreg;, ;
respons;bilid;de é do Utiliz;dor, sendo que ;
Neolivros declin; qu;lquer respons;bilid;de. No
c;so de o consumidor viol;r ;lgum; dest;s
obrig;ções, ; Neolivros reserv;-se no direto de
elimin;r futur;s compr;s, bloque;r o ;cesso O loj;,
c;ncel;r o fornecimento de qu;isquer outros
serviços disponibiliz;dos em simult]neo pel;
Neolivros ;o mesmo Utiliz;dor; e, ;ind;, nEo
permitir o ;cesso futuro do Utiliz;dor ; ;lgum ou
qu;isquer serviços disponibiliz;dos pel; Neolivros.
4.3. É express;mente ved;d; ; utiliz;çEo dos
produtos e serviços ;dquiridos p;r; fins comerci;is,
design;d;mente p;r; efeitos de revend; de bens.
g. Priv1cid1de e Proteç;o de D1dos Pesso1is
5.1. A Neolivros g;r;nte ; confidenci;lid;de de
todos os d;dos fornecidos pelos Utiliz;dores.
5.2. Os d;dos pesso;is identific;dos no formulCrio
de encomend; como sendo de fornecimento

obrig;tório sEo indispensCveis O prest;çEo do
Serviço pel; Neolivros. A omissEo ou inex;ctidEo
dos d;dos fornecidos pelo Utiliz;dor sEo d; su;
únic; e inteir; respons;bilid;de e podem d;r lug;r
O recus; de prest;çEo do Serviço pel; Neolivros.
5.3. Os d;dos pesso;is do Utiliz;dor serEo
process;dos e ;rm;zen;dos inform;tic;mente e
destin;m-se ; ser utiliz;dos pel; Neolivros no
]mbito d; rel;çEo contr;tu;l e/ou comerci;l com o
Utiliz;dor e, em c;so de ;utoriz;çEo pelo Utiliz;dor,
p;r; ; comerci;liz;çEo de livros e ebooks.
5.4. Nos termos d; legisl;çEo ;plicCvel, é g;r;ntido
;o Utiliz;dor, sem enc;rgos ;dicion;is, o direito de
;cesso, retific;çEo e ;ctu;liz;çEo dos seus d;dos
pesso;is, direct;mente ou medi;nte pedido por
escrito, bem como o direito de oposiçEo O utiliz;çEo
dos mesmos p;r; ;s fin;lid;des previst;s no
número ;nterior, devendo p;r; o efeito cont;ct;r ;
entid;de responsCvel pelo tr;t;mento dos d;dos
pesso;is: Neolivros.
5.5. A Internet é um; rede ;bert;, pelo que os
d;dos pesso;is do Utiliz;dor, dem;is inform;ções
pesso;is e todo o conteúdo ;loj;do no Serviço
poderEo circul;r n; rede sem condições de
segur;nç;, correndo, inclusive, o risco de serem
;cessíveis e utiliz;dos por terceiros nEo ;utoriz;dos
p;r; o efeito, nEo podendo ; Neolivros ser
respons;biliz;d; por esse ;cesso e/ou utiliz;çEo.
k. C1ncel1mento de encomend1s
6.1 A pedido do Utiliz;dor
O Utiliz;dor poderC efetu;r o c;ncel;mento d; su;
encomend; solicit;ndo-o O Neolivros ;tr;vés do
número de telefone ou e-m;il referindo o número d;
encomend;, o qu;l serC ;ceite desde que ; mesm;
;ind; nEo tenh; sido process;d;. Após o seu

process;mento, ; Neolivros tent;rC efectu;r ;
entreg; d; mesm;, m;s o Utiliz;dor tem ; opçEo
de nEo ; ;ceit;r.
P;r; o efeito de c;ncel;mento o Utiliz;dor deverC
indic;r os seguintes d;dos O Neolivros:
!. ;) Número d; encomend;
#. b) NIF com que efetuou ; encomend; e/ou
mor;d; de entreg;
6.2 Por decisEo d; Neolivros
A Neolivros reserv;-se no direito de nEo process;r
encomend;s, qu;ndo verific;r ;lgum;
inconsistênci; nos d;dos pesso;is ;present;dos ou
observ;r mC condut; por p;rte do compr;dor. A
Neolivros reserv;-se no direito de nEo efectu;r o
process;mento de qu;lquer encomend; ou
reembolso, no c;so de se verific;rem erros nos
v;lores e/ou c;r;cterístic;s dos produtos, qu;ndo
estes decorrerem de problem;s técnicos ou erros
;lheios O Neolivros.
o. Devoluç;o (Direito de Resoluç;o)
DeverC consult;r-se ; Polític; de DevoluçEo
disponível em Neolivros.com
p. Propried1de Intelectu1l
8.1. A Loj; é um site regist;do e o Serviço prest;do
pelo próprio site é d; respons;bilid;de d;
Neolivros.
8.2. O Utiliz;dor reconhece que o Serviço contém
inform;çEo confidenci;l e estC protegido pelos
direitos de ;utor e conexos, propried;de industri;l e
dem;is legisl;çEo ;plicCvel.
8.3. O Utiliz;dor reconhece que qu;lquer conteúdo
que conste n; publicid;de, dest;que, promoçEo ou
mençEo de qu;lquer p;trocin;dor ou ;nunci;nte
estC protegido pel;s leis rel;tiv;s ; direitos de
;utor e direitos conexos, pel;s leis rel;tiv;s ;

propried;de industri;l e outr;s leis de protecçEo de
propried;de, pelo que qu;lquer utiliz;çEo desses
conteúdos ;pen;s poderC ocorrer ;o ;brigo de
;utoriz;çEo express; dos respectivos titul;res.
8.4. O Utiliz;dor compromete-se ; respeit;r n;
íntegr; os direitos ; que se refere o número
;nterior, design;d;mente ;bstendo-se de pr;tic;r
qu;isquer ;ctos que poss;m viol;r ; lei ou os
referidos direitos, t;is como ; reproduçEo, ;
comerci;liz;çEo, ; tr;nsmissEo ou ; coloc;çEo O
disposiçEo do público desses conteúdos ou
qu;isquer outros ;ctos nEo ;utoriz;dos que tenh;m
por objecto os mesmos conteúdos.
r. Condições de Segur1nç1 do Serviço
9.1. O Utiliz;dor compromete-se ; observ;r tod;s
;s disposições leg;is ;plicCveis, nome;d;mente, ;
nEo pr;tic;r ou ; foment;r ; prCtic; de ;tos ilícitos
ou ofensivos dos bons costumes, t;is como o envio
indiscrimin;do de comunic;ções nEo solicit;d;s
(sp#mming) em viol;çEo do disposto n; legisl;çEo
;plicCvel ;o tr;t;mento de d;dos pesso;is e Os
comunic;ções publicitCri;s ;tr;vés de ;p;relhos de
ch;m;d; ;utomCtic;, devendo ;ind; observ;r ;s
regr;s de utiliz;çEo do Serviço, sob pen; de ;
Neolivros suspender ou des;ctiv;r o Serviço nos
termos previstos.
9.2. O Utiliz;dor express;mente reconhece e ;ceit;
que ; Rede IP constitui um; rede públic; de
comunic;ções electrónic;s susceptível de utiliz;çEo
por vCrios utiliz;dores, e como t;l, sujeit;s ;
sobrec;rg;s informCtic;s, pelo que ; Neolivros nEo
g;r;nte ; prest;çEo do Serviço sem interrupções,
perd; de inform;çEo ou ;tr;sos.
9.3. A Neolivros nEo g;r;nte igu;lmente ;
prest;çEo do Serviço em situ;ções de sobrec;rg;

imprevisível dos sistem;s em que o mesmo se
suport; ou de forç; m;ior (situ;ções de n;turez;
extr;ordinCri; ou imprevisível, exteriores O Neolivros
e que pel; mesm; nEo poss;m ser control;d;s).
9.4. Em c;so de interrupçEo d; prest;çEo do
Serviço por r;zões de sobrec;rg; imprevisível dos
sistem;s em que o mesmo se suport;, ; Neolivros
compromete-se ; regul;riz;r o seu funcion;mento
com ; m;ior brevid;de possível.
!s. Suspens;o e des1ctiv1ç;o do Serviço Loj1
10.1. Independentemente de qu;lquer comunic;çEo
prévi; ou posterior, ; Neolivros pode, em qu;lquer
;ltur;, e de ;cordo com o seu critério exclusivo,
descontinu;r ; disponibiliz;çEo do Serviço e ou
p;rte do Serviço ; um ou todos os Utiliz;dores.
10.2. A Neolivros reserv;-se ;ind; o direito de
suspender ou f;zer cess;r imedi;t;mente o ;cesso
;o Serviço, nos seguintes c;sos:
!. ;) Qu;ndo o Utiliz;dor nEo observe ;s
condições de utiliz;çEo referid;s no ponto 4 e
outr;s referid;s n;s Condições Ger;is;
#. b) Qu;ndo ; Neolivros cesse o ;cesso O Loj;,
medi;nte comunic;çEo prévi; com um;
;ntecedênci; de 15 di;s sobre ; d;t; de
cess;çEo.
10.3. A suspensEo ou ; cess;çEo do Serviço pel;
Neolivros, nos termos dos números ;nteriores, nEo
import; o direito do Utiliz;dor ou terceiros ;
qu;lquer indemniz;çEo ou outr; compens;çEo, nEo
podendo ; Neolivros ser respons;biliz;d; ou de
;lgum; form; oner;d;, por qu;lquer consequênci;
result;nte d; suspensEo, ;nul;çEo, c;ncel;mento
do Serviço.
10.4. N;s situ;ções ;cim; descrit;s, ; Neolivros
comunic;rC ;o Utiliz;dor, previ;mente por form; ;

que este poss;, querendo, s;lv;gu;rd;r o conteúdo
d; su; Cre; de visu;liz;çEo de encomend;s no
pr;zo de 3 (três) di;s úteis ; cont;r do envio do em;il ou disponibiliz;çEo d; inform;çEo n; pCgin;
princip;l do Serviço.
11.Comunic1ções
11.1. Sem prejuízo de outr;s form;s de comunic;çEo
previst;s n;s presentes Condições Ger;is, ;s
notific;ções efetu;d;s ;o Utiliz;dor que se
rel;cionem com o Serviço, incluindo eventu;is
;lter;ções Os presentes Condições Ger;is, poderEo
ser efetu;d;s p;r; o endereço de correio eletrónico
do Utiliz;dor, por SMS ou cont;cto telefónico.
11.2. O Utiliz;dor ;ceit; receber tod; e qu;lquer
comunic;çEo e/ou notific;çEo rel;cion;d; com ;
Loj; Online, p;r; ; mor;d;, telefone de cont;cto e
ou endereço de correio electrónico (“e-m;il”)
indic;dos no processo de encomend;.
Em qu;lquer momento, pode solicit;r o nEo
recebimento dest;s comunic;ções e/ou
notific;ções ;tr;vés do FormulCrio de Cont;cto ou
;tr;vés d; opçEo d; opçEo “NEo receber ;
Newsletter” inscrit; em c;d; Newsletter.
!#. Configur1ções Técnic1s
12.1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte,
; Neolivros poderC ;lter;r o Serviço e/ou ;s
condições técnic;s de prest;çEo do mesmo, bem
como ;s respetiv;s regr;s de utiliz;çEo, devendo
divulg;r ;o Utiliz;dor t;is ;lter;ções com um;
;ntecedênci; mínim; de 15 (quinze) di;s.
12.2. A versEo em c;d; momento em vigor d;s
presentes Condições Ger;is e dos seus ;nexos
encontr;-se disponível no sítio eletrónico
www.neolivros.com
!U. Comunic1ções

13.1. Sempre que ; Neolivros entend; necessCrio ou
conveniente otimiz;r ; experiênci; de n;veg;çEo e/
ou melhor;r ;s condições de conectivid;de, ;
mesm; poderC reformul;r remot;mente ;s
configur;ções de rede.
13.2. Sem prejuízo do disposto nos números
seguintes, e ;tento o c;rCcter inov;dor do Serviço e
;s evoluções tecnológic;s ; que poderC est;r
sujeito, ; Neolivros poderC ;lter;r ;s configur;ções
técnic;s do mesmo sempre que t;l se revele
conveniente p;r; o ;d;pt;r ; eventu;is
desenvolvimentos tecnológicos.
13.3. A Neolivros nEo g;r;nte no ent;nto ;o
Utiliz;dor ; re;liz;çEo de qu;isquer upgr;des ou
melhori;s no Serviço.
13.4. Algum;s upgr;des ou nov;s funcion;lid;des
do Serviço poderEo est;r disponíveis ;pen;s contr;
p;g;mento do Utiliz;dor e/ou subscriçEo, pelo
mesmo, de Condições Específic;s de utiliz;çEo.
!f. Lei AplicKvel
O Contr;to rege-se pel; lei portugues;.

