Regras do Serviço de Hosting v1.1
1 - A violação das presentes regras ou normas legais vigentes implicam o fim
do serviço sem qualquer pré-aviso e sem restituição de mensalidades
vencidas.
Qualquer situação mais grave de utilização ilegal e ou violação das regras de
utilização serão responsabilizados por danos causados, quer aos servidores,
sistemas de alojamento, reputação e bom nome, conectividade, equipamentos,
etc conforme o caso.
2 - Segurança. É proibido qualquer tentativa de acesso, manipulação (leitura,
alteração ou remoção) dos servidores ou ficheiros de outros clientes. É
igualmente proibido o acesso ilegal a qualquer sistema informático a partir, ou
através de software, do servidor, ou a violação de qualquer disposição legal. O
conhecimento de qualquer falha de segurança implica a sua imediata
comunicação.
3 - Spam. O envio comercial ou não de emails não solicitados, colocar um
elevado número de mensagens em grupos usenet de uma forma automática,
mail bombing, são actividades não autorizadas. Qualquer mail list deverá ter
um

mecanismo

de

remoção

de

email.

O conhecimento de qualquer tipo destas actividades deverá ser comunicado
para spam@kolorbit.com.
4 - Contéudo adulto. São permitidos sites para adultos, pornográficos, sexshops, etc...desde que não contenham qualquer contéudo com caractér
pedófilo, contéudo excessivamente degradante da pessoa humana, e que na
página de entrada esteja declarado o tipo de contéudo que o visitante irá
aceder.
5 - Distribuição de software. Os servidores não podem ser utilizados para
distribuição de versões 'crackadas' de software em violação aos direitos de

autor (ex. Warez). Implica também a não distribuição de números de série ou
programas de crack, e ficheiros multimedia (ex. mp3, divx) com copyright.
6 - Abuso de sistema. Inclui, mas não está limitado a uso excessivo de CPU,
instalar bots de IRC, partlha de scripts com outros domínios, scripts que usam
uma quantidade desproporcionada de recursos de sistema, uso excessivo da
largura de banda, mail bombing. Qualquer instalação de programas residentes
em

memória,

servidores

(deamons)

terá

de

ser

autorizada.

Se o abuso de sistema resultar das operações normais do site, número muito
elevado de hits, scripts que envolvem operações complexas, etc, o cliente será
contactado para se acordar um plano de alojamento específico ou um plano em
servidor dedicado.
7 - Pagamento. Se após 15 dias do prazo limite, a kolorbit.com não tiver
recepcionado o pagamento, tal facto é comunicado ao cliente. Passados mais
30 dias se o pagamento ainda não tiver sido recepcionado, o serviço é
suspenso SEM QUALQUER PRÉ-AVISO. Todos os arquivos, informações e
correio electrónico serão preservados por um periodo acrescido de 30 dias. A
reactivação da conta implica além do pagamento da prestação uma taxa de
10€. A interrupção de serviços não isenta o cliente de eventuais pagamentos
em falta. Todos os valores apresentados neste website incluem o IVA à taxa de
19%.
8 - Responsabilidade limitada. Qualquer responsabilidade, incluindo-se sem
limitações, quaisquer danos causados ou alegados por qualquer falha de
performance, erro, omissão, interrupção, delegação, defeito, atrasos na
operação, ou transmissão, falha de linha de comunicação, furto ou destruição
por algum acesso não autorizado, alterações, uso de gravações, quer por
quebra de contrato, comportamento duvidoso, negligência, ou qualquer outra
causa de uma acção judicial estarão estritamente limitadas ao montante pago.
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