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1. Introdução
1.1. O nosso objetivo
Os nossos serviços oferecem aos nossos clientes a capacidade de facilmente criar uma presença marcante e
funcional online e gerir e promover os seus serviços através de um site com loja para receber encomendas de
take-away. Os sites são criados pelos utilizadores, que, nestes Termos e Condições, são denominados por
“utilizador(es)”.

1.2. Contrato legal
Os Termos e Condições da Quero Comer (“Termos e Condições”), juntamente com os termos adicionais
especificamente aplicáveis a alguns de nossos serviços e recursos, compõem coletivamente o teor dos termos e
condições aplicáveis a cada visitante ou utilizador do site da Quero Comer e/ou qualquer outro serviço oferecido
pela Quero Comer, relacionados à mesma salvo disposição em contrário (todos os serviços oferecidos através do
site da Quero Comer - “Serviços”).
Os presentes Termos e Condições constituem um contrato legal vinculativo e exequível entre a Quero Comer e o
utilizador em relação ao uso de quaisquer Serviços Quero Comer - portanto, pedimos que os leiam com atenção.
O utilizador poderá visitar e utilizar os serviços Quero Comer apenas se estiver de pleno acordo com estes Termos
e Condições - e ao utilizar os Serviços Quero Comer, o utilizador concorda e compromete-se com os presentes
Termos e Condições. Se o utilizador não ler, compreender integralmente ou concordar com os Termos e
Condições, deverá imediatamente deixar o Site da Quero Comer e evitar ou interromper qualquer tipo de
utilização dos Serviços Quero Comer.
Adicionalmente, ao usar os nossos Serviços, reconhece que leu nossa a Política de Privacidade, disponibilizada no
site ("Política de Privacidade").

1.3. Conta de utilizador
Para ter acesso e utilizar determinadas funcionalidades e recursos dos Serviços Quero Comer, o utilizador deve
registar-se e criar uma conta (“Conta de utilizador”).
Qualquer pessoa que acesse à sua Conta de utilizador poderá executar qualquer ação disponível ao utilizador
(salvo especificação em contrário) e aceitar termos legais, entre outras opções, e tais atividades serão
consideradas efetuadas em seu nome e com sua autorização. Todas as atividades que ocorrerem na conta ou no
site são da responsabilidade exclusiva do utilizador.
Portanto, recomendamos ao utilizador que mantenha suas credenciais de acesso em sigilo e que permita o acesso
somente de pessoas de sua confiança. A Quero Comer não se responsabiliza por estas ocorrências, nem por
qualquer dano, despesas ou prejuízo que possam incorrer de tais atividades.
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No momento do registo da Conta de utilizador, devem ser fornecidas informações precisas e completas. É
recomendado fornecer os seus próprios dados (ou da empresa) para contato e cobrança, inclusive um endereço de
e-mail válido, que será utilizado para identificar o proprietário da Conta de utilizador.
A Quero Comer poderá solicitar documentação (por exemplo, certidão permanente de registo comercial) para
ajudar a determinar a titularidade. A Quero Comer considerará os seguintes princípios estabelecidos, entre outros:

1. Quero Comer irá considerar o proprietário de uma Conta de utilizador como sendo a pessoa ou entidade
com acesso ao endereço de e-mail indicada no registo na Quero Comer.

2. No caso de quaisquer Serviços Adicionais (conforme definido no Ponto 5 abaixo) tiverem sido adquiridos
através de uma Conta de utilizador, o proprietário de tal Conta de utilizador será considerada a pessoa ou
entidade cujos dados de faturação foram usados para adquirir tais Serviços Adicionais ("Dados de
Faturação"). Não obstante o supramencionado, quando aplicável, se uma um site de um utilizador estava
conectado a um nome de domínio externo (importado ou adquirido como parte de determinados Serviços
Pagos, conforme definido abaixo), e as informações de registo desse domínio constam publicamente
disponíveis através do banco de dados da WHOIS fornecido no site www.whois.net ou no banco de dados
da Quero Comer, o proprietário desse site será considerada a pessoa ou entidade registada como titular
de tal domínio.

3. Não obstante o supramencionado, a Quero Comer terá o direito de determinar a propriedade do site de
um utilizador à sua opção, baseado na situação factual conforme determinada pela Quero Comer.

2. Obrigações do utilizador
2.1. O utilizador declara e garante que:
1. Possui maioridade legal em sua jurisdição, e possui a autoridade legal, direito e liberdade para subscrever
os Termos e Condições;

2. É o detentor de todos os direitos e proprietário do conteúdo enviado ou fornecido por si, ou importado,
copiado ou gravado pela Quero Comer para o utilizador, para o seu back-office (“Conteúdo do
utilizador”), incluindo qualquer imagem, vídeo, arquivo de áudio, fonte, logótipo, texto e qualquer outro
material (“Conteúdo”), ou que detém plenos poderes, licenças, consentimentos e autoridade, pelo
Conteúdo do utilizador.

3. O Conteúdo do utilizador é verídico, atualizado, preciso, não viola qualquer direito de terceiros e sua
gravação, importação, cópia, posse, transmissão, exibição ou senão uso pelo utilizador não pode ser de
qualquer maneira considerada ilícita;

4. Obteve todas as autorizações e permissões exigidas pelas leis aplicáveis, em relação à publicação de
qualquer informação ou imagem pessoal ou de semelhança a qualquer pessoa, entidade ou propriedade
que faça parte do Conteúdo do utilizador.

2.2. O utilizador concorda e compromete-se a:
1. Respeitar integralmente todas as leis aplicáveis e quaisquer outros termos contratuais que regem a
utilização dos Serviços Quero Comer (e qualquer interação ou transação relacionada);
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2. Ser o exclusivo responsável em relação ao uso dos Serviços Quero Comer que venham a ocorrer na sua
Conta de utilizador, bem como por qualquer parte de seu Conteúdo de utilizador;

3. Receber mensagens e materiais promocionais da Quero Comer por e-mail ou qualquer outra forma de
contato fornecida pelo utilizador. Caso o utilizador não desejar receber tal comunicação, basta notificar a
Quero Comer a qualquer momento;

4. Permitir que a Quero Comer use qualquer versão do site do utilizador (e qualquer parte dela) para
atividades promocionais ou de marketing da Quero Comer, online e/ou offline;

5. Aceitar que a Quero Comer tem o direito de mudar os preços. Além disso, a Quero Comer poderá impor
restrições dependendo da utilização específica do Serviço pelo utilizador.

2.3. O utilizador concorda e se compromete a não:
1. Copiar, alterar, reutilizar, adaptar, aplicar engenharia reversa, migrar para outro serviço, traduzir,
compilar o Site da Quero Comer, os Serviços Quero Comer (ou qualquer parte destes), qualquer Conteúdo
oferecido pela Quero Comer para uso e exibição no site do utilizador (“Conteúdo Licenciado”) e/ou
qualquer parte destes, ou divulgar, transmitir ou distribuir publicamente qualquer dos itens acima, sem a
autorização prévia e expressa da Quero Comer;

2. Encaminhar, transmitir ou exibir qualquer Conteúdo do utilizador ou utilizar Conteúdo Licenciado num
contexto que possa ser considerado difamatório, abusivo, racista, ofensivo, enganoso ou fraudulento,
estimulando conduta criminosa ou prejudicial, ou que de qualquer forma viole os direitos da Quero
Comer ou de terceiros (inclusive qualquer direito de Propriedade intelectual, direito de privacidade,
termos contratuais ou direitos fiduciários), ou ainda que exiba imagens de qualquer pessoa, entidade ou
marca em situação desfavorável, sem a respectiva aprovação prévia e expressa;

3. Usar qualquer ação ilegal para obter dados de login e/ou senhas para outros sites, terceiros, software ou
serviços;

4. Disponibilizar no site ou nos serviços Quero Comer (ou qualquer parte dele), (i) qualquer conteúdo
malicioso, ilegal, difamatório ou obsceno;

5. Publicar e/ou utilizar os Serviços Quero Comer ou o Conteúdo Licenciado em qualquer site da internet,
rede ou sistema que não seja os de responsabilidade da Quero Comer, e/ou fazer “page scrape” ou
espelhar qualquer Serviço Quero Comer, Conteúdo Licenciado e/ou site do utilizador (ou qualquer parte
destes), exceto com respectiva aprovação prévia e expressa;

6. Utilizar qualquer “robot”, “spider” ou outro dispositivo automático, programa, script, algoritmo ou
metodologia, ou qualquer processo manual equivalente, para aceder, copiar ou monitorizar qualquer
parte dos Serviços Quero Comer (ou dos respectivos dados e/ou Conteúdo), ou ainda, reproduzir a
estrutura de navegação ou a apresentação de qualquer dos Serviços Quero Comer;

7. Agir de maneira que possa ser considerada prejudicial à reputação da Quero Comer e a sua boa-fé ou que
possa denegrir ou prejudicar a imagem da Quero Comer;
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8. Vender, licenciar ou explorar para fins comerciais qualquer tipo de uso ou acesso ao Conteúdo Licenciado
e aos Serviços Quero Comer, exceto aqueles expressamente permitidos pelos Termos Quero Comer;

9. Violar ou de outra forma descumprir qualquer Termo Quero Comer ou qualquer lei ou requisito aplicável
ao uso dos Serviços Quero Comer por parte do utilizador;

10. Usar os Serviços para fins de avaliação comparativa para concorrência ou para construir um produto ou
serviço concorrente.
O utilizador reconhece e concorda que se descumprir qualquer das disposições acima poderá acarretar a rescisão
imediata de sua Conta de utilizador sem qualquer reembolso de montantes pagos por qualquer Serviço.

3. Conteúdo e titularidade
3.1. Propriedade intelectual do utilizador
O utilizador detém todos os direitos de seu conteúdo incluindo todos os projetos, imagens, animações, vídeos,
arquivos de áudio, fontes, logotipos, ilustrações e textos. Para prestar seus serviços ao utilizador, a Quero Comer
gere, armazena e faz o backup do conteúdo do utilizador. A Quero Comer não reivindica direitos de propriedade
sobre o conteúdo do utilizador.

3.2. Propriedade intelectual da Quero Comer
A Quero Comer detém todos os direitos sobre seus Serviços, conteúdos, dados, tecnologia e recursos. O utilizador
poderá utilizar os Serviços e o conteúdo da Quero Comer para fins de criação e exibição do site do utilizador,
somente no âmbito dos Serviços Quero Comer e desde que observem integralmente os presentes termos e que
assegure os pagamentos no valor total e em dia. Como algumas fontes incluídas nos Serviços Quero Comer e
disponibilizadas ao utilizador são licenciadas à Quero Comer por um fornecedor externo, recomenda-se ler os
respectivos termos.

3.3. Feedback e sugestões
A Quero Comer recebe de bom grado quaisquer feedback e sugestões. Se o utilizador fornecer à Quero Comer
qualquer feedback ou sugestão, deve se certificar de sua precisão e legitimidade. Tal Feedback pertencerá
exclusivamente à Quero Comer.

4. Privacidade
A Quero Comer preocupa-se com a sua privacidade e o utilizador também deve fazê-lo. Leia a nossa Política de
Privacidade para saber mais sobre nossas práticas em relação ao tratamento de dados pessoais.

5. Preçário
5.1. Serviços Pagos
O uso dos Serviços Quero Comer estão sujeitos a pagamento, conforme determinadas pela Quero Comer a seu
critério exclusivo (doravante “Serviços pagos” e “Preçário”, respectivamente). 
A Quero Comer tem o direito de reajustar o seu Preçário a qualquer momento, mediante aviso ao utilizador caso o
reajuste afete suas assinaturas vigentes. Se o utilizador tiver recebido um desconto ou outra promoção, a Quero
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Comer reserva-se ao direito de renovar a assinatura de Serviços automaticamente e sem aviso prévio) utilizando o
Preçário Aplicável.
Todos os preços são em EUROS e incluem IVA à taxa legal em vigor, salvo indicações ao contrário.
Como parte do registo, o utilizador autoriza a Quero Comer a solicitar e cobrar pagamentos do serviço contratado.

5.2. Faturação
A Quero Comer emitirá uma fatura para todos os pagamentos. Cada fatura será emitida em formato Eletrónico e
será enviado por e-mail.

5.3. Formas de Pagamento
A Quero Comer aceita pagamentos por transferência bancária, MB Way, débito direto e PayPal.

5.4. Renovação automática de assinatura
Para garantir que o utilizador não sofra qualquer interrupção ou perda de serviços, as assinaturas são de
renovação automática, de acordo com a qual tais Serviços Pagos serão renovados automaticamente ao final do
período de assinatura aplicável, por um prazo de renovação igual ao período da assinatura original (excluindo
períodos prolongados), e, salvo se notificado de outra forma pelo utilizador, pelo mesmo preço (sujeito às
alterações de Impostos aplicáveis e excluindo qualquer desconto ou outra oferta promocional aplicada ao primeiro
período) ("Renovação de Serviços Pagos").
Ou seja, no caso do período original de assinatura de determinado serviço ser de um mês, todos os períodos de
renovação (quando aplicáveis) serão de um mês. Na hipótese de não cobrança do valor em dívida, a Quero Comer
poderá, a seu exclusivo critério suspender ou cancelar a Conta de utilizador, mediante aviso prévio. Se a
Renovação de Serviço Pago do utilizador for um período de assinatura anual, a Quero Comer entrará em contacto
com o utilizador 30 (trinta) dias antes da data de renovação para negociar a renovação desse Serviço Pago.
O utilizador poderá desativar a opção de renovação automática para Renovação de Serviços Pagos quando quiser,
através da sua Conta de utilizador ou mediante envio de email ao seu gestor de conta.

6. Cancelamento
6.1. Cancelamento por parte do utilizador
O utilizador poderá cancelar a sua Conta de utilizador, a qualquer momento. Uma vez processada a solicitação de
cancelamento, a Quero Comer não fará mais cobranças contra o utilizador por qualquer renovação de assinatura
dos serviços cancelados.
Não obstante a qualquer disposição em contrário, em relação à assinatura de Renovação de Serviços Pagos, a
assinatura será interrompida mediante vencimento do respectivo período de vigência. Dado que o processo de
cancelamento pode levar alguns dias, recomendamos fazê-lo pelo menos 14 (catorze) dias antes da data de
vencimento do período então vigente para evitar a próxima renovação automática e a respectiva cobrança.

6.2. Cancelamento por parte da Quero Comer
O não cumprimento de qualquer Termo Quero Comer e/ou pagamento devido dará à Quero Comer o direito de
suspender e/ou cancelar a Conta do utilizador e o site do utilizador..
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6.3. Perda de dados, conteúdo e capacidade
Se a Conta do utilizador for cancelada (seja por solicitação do utilizador ou pela Quero Comer), isto poderá resultar
na perda de conteúdo e dados de utilizadores finais ou outros dados de utilização gravados na conta, incluindo
reservas. A Quero Comer não se responsabiliza de qualquer forma por tal perda ou pela execução de backups da
Conta do utilizador. O utilizador é responsável pela execução de backups de seus dados e materiais.

7. Loja Online
7.1. Geral
Os Serviços Quero Comer também abrangem determinados recursos que habilitam o utilizador a vender produtos
no seu site (no presente instrumento, “Produtos do utilizador” e, coletivamente, “Loja Online”).
O utilizador é exclusivamente responsável pelos seus Produtos e pelas atividades relacionadas à Loja Online. A
Quero Comer é mera fornecedora do site utilizado pelos utilizadores para gerir as suas atividades da Loja Online. A
Quero Comer não se envolve na relação do utilizador e/ou em qualquer de suas transações com os seus clientes.
Os pagamentos pelas respectivas transações serão processados por intermédio de prestadores de pagamentos
externos ("Prestadores de Pagamentos") ou no momento de levantamento da encomenda.

7.2. Prestadores de Pagamentos
Os pagamentos feitos no site do utilizador, processados por Prestadores de Pagamentos serão regidos pelos
termos de serviço do Prestador de Pagamento em questão. A Quero Comer não é parte integrante nem
responsável, de qualquer maneira, pela sua relação com tais Prestadores de Pagamentos ou pelas ações de
qualquer deles.

7.3. Compromissos e garantias da Loja Online
Ao usar as funcionalidades da Loja Online, o utilizador concorda, garante e compromete-se em ser o responsável
exclusivo e integral por todos os impostos e taxas, de qualquer natureza, associados às atividades da sua Loja
Online. Aos seus clientes, o utilizador é o único responsável por todas as declarações e promessas que fizer e por
qualquer assistência, garantia e suporte relativo aos seus Produtos. O utilizador não poderá oferecer ou vender
qualquer Produto que seja considerado perigoso, falsificado, roubado, ofensivo, proibido, ou que de outra forma
não cumpra as leis aplicáveis. A Quero Comer poderá, a qualquer momento e segundo seu critério exclusivo,
suspender ou remover o site do utilizador e/ou Produtos do utilizador, sem qualquer responsabilidade perante o
utilizador ou seus clientes.

8. Serviços de Terceiros
Os Serviços Quero Comer habilitam o utilizador a cotar e contratar serviços, produtos e ferramentas de terceiros
para otimizar o seu site e sua experiência em geral como utilizador, tais como serviços de gestão de redes sociais,
design de logo e marca, serviços de foto e vídeo e outros (coletivamente “Serviços de Terceiros”)
O utilizador reconhece e concorda que a Quero Comer atua meramente como agente intermediário entre o
utilizador e os Serviços de Terceiros, não se responsabilizando por qualquer aspecto deles. A Quero Comer não
será de qualquer forma responsável pela relação entre o utilizador e os serviços de terceiros. O utilizador
reconhece que tais serviços podem exigir o pagamento de taxas adicionais à Quero Comer e/ou aos prestadores
desses Serviços. A utilização de tais serviços de terceiros será da inteira responsabilidade do utilizador e poderá
estar sujeita aos dispositivos legais e financeiros que regem os respectivos serviços, dos quais o utilizador deve ter
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conhecimento antes de contratá-los. Ou seja, ao usar serviços de terceiros, o utilizador declara estar em
conformidade com os respetivos termos de uso. A Quero Comer poderá remover serviços a qualquer tempo, o que
poderá afetar o site do utilizador, sua conta ou sua experiência em geral.

11. Conduta dolosa e direitos autorais
11.1. Conduta dolosa e abuso
Todo o tipo de utilizador, final ou não, ao utilizar os Serviços Quero Comer, pode testemunhar ou ser vítima de
qualquer tipo de conduta dolosa ou comportamento injurioso por qualquer pessoa que utilize os Serviços Quero
Comer, deve informar à Quero Comer imediatamente.
Neste caso, pedimos que denuncie imediatamente esse outro utilizador, concordando que a sua denúncia não
implica qualquer responsabilidade por parte da Quero Comer, sendo que a Quero Comer irá considerar a denúncia
e poderá tomar providências, abster-se de qualquer ação ou solicitar informações ou documentos adicionais antes
de agir, a seu exclusivo critério.

11.2. Direitos autorais
A Quero Comer respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se o utilizador acreditar que o seu
trabalho tenha sido copiado ou utilizado de forma a desrespeitar os seus direitos autorais, deverá notificar a Quero
Comer de tal violação, sendo que a Quero Comer irá considerar a denúncia e poderá tomar providências, abster-se
de qualquer ação ou solicitar informações ou documentos adicionais antes de agir, a seu exclusivo critério.

12. Isenção de responsabilidade de garantias
A Quero Comer não presta garantias em relação a seus serviços, inclusive em termos de qualidade, confiabilidade,
segurança, compatibilidade, resultados e condições de uso.
A Quero Comer reserva-se ao direito de monitorizar e/ou editar qualquer site de utilizador e/ou Conteúdo de
utilizador, a qualquer momento e por qualquer motivo, com ou sem aviso prévio.
Não obstante a qualquer disposição em contrário nestes termos e condições, em hipótese alguma poderá a Quero
Comer ser considerada “editora” de qualquer Conteúdo de utilizador, não se responsabilizando por qualquer
Conteúdo de utilizador disponibilizado por intermédio dos Serviços Quero Comer. Além disto, a Quero Comer não
se responsabiliza por qualquer erro, difamação, incitação e/ou qualquer outro tipo de conteúdo de utilizador que
viole leis e direitos encontrados por utilizadores ou terceiros. O uso dos Serviços Quero Comer ou de qualquer
outro serviço representa riscos. O utilizador, pelo presente, aceita correr esses riscos.
É de notar que alguns Serviços Quero Comer poderão estar na versão BETA, estando em fase de teste. O utilizador
declara estar ciente e concorda que determinados Serviços Quero Comer podem conter erros de software, sofrer
interrupções e não funcionar da forma como se espera ou como deveria. A utilização dos Serviços Quero Comer
em versão BETA implica que o utilizador concorda em participar no período de testes desses serviços.

13. Limitação de responsabilidade
Sujeita às leis aplicáveis, a Quero Comer não se responsabiliza por qualquer tipo de dano, qualquer que seja sua
natureza, inclusive por qualquer dano resultante de: (1) erros ou imprecisões de conteúdo; (2) qualquer tipo de
lesão pessoal ou dano a propriedade por parte do utilizador; (3) qualquer tipo de acesso não autorizado aos
servidores da Quero Comer e a dados pessoais e a outras informações neles armazenadas; (4) qualquer tipo de
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interrupção dos Serviços Quero Comer; e/ou (5) perdas tangíveis ou intangíveis resultantes do uso ou da
incapacidade de usar os Serviços Quero Comer.
O utilizador concorda que as citadas limitações de responsabilidade constituem parte da prestação de Serviços
Quero Comer ao utilizador.

14. Indemnização
O utilizador compromete-se a defender, indemnizar e isentar a Quero Comer de e contra todo e qualquer tipo de
dano, obrigação, perda, responsabilidade, custo, dívida e despesa (inclusive honorários advocatícios) na sequência
de: (1) violação por parte do utilizador de quaisquer Termos Quero Comer; (2) violação por parte do utilizador de
qualquer direito de terceiros e (3) qualquer outro tipo de pleito de que o site do utilizador ou o Conteúdo do
utilizador tenha causado danos a terceiros.

15. Disposições gerais
15.1. Alterações e atualizações
A Quero Comer reserva-se ao direito de alterar, suspender ou rescindir qualquer dos Serviços Quero Comer (ou
respetivos preços) e/ou cancelar o acesso do utilizador a qualquer dos Serviços Quero Comer (incluindo a remoção
de qualquer conteúdo criado pelo utilizador) por qualquer motivo e/ou editar os Termos Quero Comer com ou
sem aviso prévio - a qualquer momento. A Quero Comer não se responsabiliza perante o utilizador ou terceiros por
qualquer modificação, suspensão ou interrupção dos Serviços Quero Comer. No caso de alterações que envolvam
alterações de preço, a Quero Comer informará o utilizador de tais alterações. O utilizador, ao não concordar com
as alterações de preço, pode, à critério da Quero Comer, ver a sua Conta do utilizador cancelada (conforme
explicado em detalhes no Ponto 6).

15.2. Legislação aplicável e foro
Os presentes Termos Quero Comer (em conjunto com os termos adicionais da Quero Comer) constituem o inteiro
teor do contrato que se firma entre as partes. Os Termos Quero Comer serão regidos, interpretados e julgados em
todos os aspectos exclusivamente de acordo com a lei aplicável. Todo e qualquer litígio será dirimido por tribunal
ou jurisdição competente.

15.3. Notificações
A Quero Comer poderá enviar notificações ao utilizador através de: (1) Serviços Quero Comer (por banners ou
janelas pop-up, pela Conta de utilizador ou noutros ponto do site); (2) e-mail; e (3) outro meio, inclusive por
telefone ou correspondência por correio. As notificações enviadas pela Quero Comer para o utilizador serão
consideradas recebidas e em vigor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua publicação ou envio, salvo
indicação em contrário na própria notificação.

15.4. Vínculo
Os Termos Quero Comer e a utilização dos Serviços Quero Comer pelo utilizador não devem ser interpretados
como meio de estabelecimento de qualquer tipo de vínculo de parceria ou qualquer relação especial entre as
partes.
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15.5. Inteiro teor do contrato
Os presentes Termos e Condições, em conjunto com a Política de Privacidade e qualquer outra notificação legal da
Quero Comer, constituem o inteiro teor do contrato que entre a Quero Comer e o utilizador.

15.6. Cessão de direitos
A Quero Comer reserva-se ao direito de ceder direitos e obrigações sob o presente contrato e transferir direitos de
propriedade e titularidade dos Serviços Quero Comer e do Conteúdo Licenciado a terceiros, sem o consentimento
do utilizador e sem aviso prévio. O utilizador somente poderá fazer o mesmo mediante autorização por escrito da
Quero Comer.

15.7. Autonomia das cláusulas contratuais e termos de isenção de responsabilidade
No caso de alguma das disposições dos Termos Quero Comer vier a ser julgada nula, ilegal ou inexequível por
qualquer motivo, por tribunal de jurisdição competente, a disposição em questão será considerada desmembrável
e não afetará a validade ou exequibilidade das demais disposições. Ou seja, os presentes termos são
independentes entre si, no caso de algum deles ser julgado inexequível.

15.8. Interpretação
Os presentes Termos de uso foram redigidos originalmente em português. O utilizador poderá aceder a versões
noutros idiomas, no entanto, caso uma versão traduzida dos presentes Termos de uso divergir da versão original,
as disposições da versão original prevalecem.

15.9. Fale connosco
Para entrar em contato com o apoio ao cliente da Quero Comer, ligue-nos ou envie-nos uma mensagem de e-mail
para: suporte@querocomer.pt.
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