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10.1 Exclusão de Garantias
O Serviço e o Software são fornecidos “tal como são” na medida máxima permitida por lei não oferecendo qualquer garantia,
expressa ou implícita, em relação à qualidade, adequação, finalidade ou precisão do Serviço ou do Software.

10.2 Avarias
Não poderemos ser responsáveis por falhas do computador, falha do serviço de telecomunicações ou de conexões à Internet,
nem de tentativas suas para Participar em jogos por via de métodos, meios ou formas que não pretendamos.
Em caso de mau funcionamento de um Jogo, Serviço ou qualquer um dos sistemas relacionados, ou devido a qualquer outro
erro, todas as apostas colocadas durante tal período serão anuladas e reembolsadas. Fundos obtidos de um Jogo ou Serviço
com defeito serão considerados inválidos, assim como quaisquer rondas de jogo ou Serviços consequentes com os referidos
fundos, independentemente de quais os Jogos ou Serviços jogados com tais fundos.
Se lhe forem creditados fundos provenientes destas avarias ou erros, que resultem em excesso de pagamento ou de crédito
na sua conta, é da sua responsabilidade informar-nos de imediato. Sem derrogação de tal responsabilidade e
independentemente de notificar a Betway, você concorda e autoriza-nos expressamente, após tomarmos conhecimento de
crédito ou pagamento de fundos erróneos, a ajustar a sua conta de forma a recuperar tais fundos.
Você poderá estar em desvantagem no que diz respeito a jogo entre pares, enquanto joga contra outros clientes como
resultados de erros técnicos, tais como rede lenta ou desempenho lento do dispositivo do utilizador.
A televisão ao vivo e outras transmissões que lhe sejam oferecidas a SI como parte de qualquer oferta da Betway poderão
sofrer atrasos que poderão levar a que outros processem informação mais atualizada em relação a tais transmissões.

10.3 Falhas Relatadas
Embora tomemos todas as medidas razoáveis para assegurar que os Serviços não tenham defeito, não podemos garantir que
o Serviço nunca terá defeitos. Iremos, porém, retificar erros notificados assim que nos for razoavelmente possível. Em caso
de falha ou erro, por favor notifique-nos por e-mail ou por escrito para o nosso centro de Apoio ao Cliente.

10.4 Vírus
Embora tomemos todas as medidas razoáveis para assegurar que o Software e ficheiros estejam livres de vírus de
computador, não podemos nem garantimos que o Software e os ficheiros estejam livres de tais problemas. É da sua
responsabilidade proteger os seus sistemas e ter a capacidade de reinstalar quaisquer dados ou programas perdidos devido a
um vírus.

10.5 Suspensão do Serviço
Poderemos temporariamente suspender a totalidade ou parte do Serviço por qualquer motivo, quando previamente e
devidamente autorizado pela Autoridade do Jogo. Em tais casos, iremos notificá-lo atempadamente, conforme for
razoavelmente praticável, de tal suspensão. Restabeleceremos o Serviço assim que for razoavelmente praticável, após tal
suspensão temporária.

10.6 Apostas Anuladas
Na eventualidade de um mau funcionamento do sistema, todas as apostas não
confirmadas serão anuladas. Não podemos ser responsabilizados por qualquer
perda que você possa sofrer como resultado de tal suspensão ou atraso.
10.7 Reclamações dos Clientes
As reclamações/reivindicações dos Clientes, seja qual for a sua natureza, deverão ser-nos enviadas dentro de 3 meses após o
ocorrido.
IMPORTANTE: para se certificar de que a sua reclamação/reivindicação é diretamente enviada e tratada pelo departamento
correto, uma comunicação escrita deverá ser-nos enviada através do seguinte meio:
E-mail: apoio@betway.pt
Todas as reclamações dos Clientes serão registadas.
Além do mais, a comunicação escrita deverá conter a informação seguinte:

o seu nome de utilizador/número de conta
o seu Primeiro e Último Nome registados
uma explicação detalhada da reclamação/reivindicação
datas e horas específicas relativas à reclamação/reivindicação (se aplicável)

Nota: a falta de comunicação escrita, conforme indicado acima, poderá resultar num atraso da nossa habilidade de
identificar e atender à sua reclamação/reivindicação dentro de um prazo aceitável.
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Após receção, os melhores esforços serão aplicados para solucionar de imediato qualquer assunto comunicado, no máximo,
dentro de um mês.
Caso você suspeite que um Cliente está em conivência com outro Cliente ou, de alguma forma, envolvido em atos de fraude,
por favor notifique-nos através dos meios de comunicação listados no procedimento de Reclamações de Clientes acima.

10.8 Alterações
Reservamos o direito de suspender, alterar, remover ou acrescentar conteúdo ao Website ou ao Software à nossa discrição,
com efeito imediato e sem aviso prévios. Não podemos ser responsabilizados por qualquer perda por si sofrida como
resultado de quaisquer alterações efetuadas ou por qualquer modificação ou suspensão ou pela descontinuação do Software
ou Serviços e você não poderá ter qualquer reclamação contra nós a esse respeito.

10.9 Conectividade
Você (o Jogador) é o único responsável por quaisquer dispositivos de telecomunicações, redes, GPRS, serviços de acesso à
Internet e outros consentimentos e permissões necessários em ligação ao seu uso do Website.

10.10 Operador de Rede e Outros Encargos
Você é o único responsável por qualquer conexão, utilização ou outros encargos cobrados pelo seu operador de rede quando
se registar para jogar os Jogos, fazer download do Software, colocar Apostas ou comunicar connosco. Estes encargos não
formam parte de quaisquer Apostas colocadas.


