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Bem-vindo ao www.match-hospitality.com/tokyo2020/brasil (“site”). A MATCH Hospitality AG, 
empresa sediada na Suíça, fornece o site para você, incluindo seu Conteúdo (definido abaixo), 
sujeito aos seguintes Termos de Serviço e demais documentos nele referidos ("TDS"), que podem 
ser atualizados pela MATCH HOSPITALITY AG de tempos em tempos, sem aviso prévio. Você deve 
rever os TDS regularmente em www.match-hospitality.com/tokyo2020/brasil. Ao acessar o site 
e/ou qualquer página do mesmo, você concorda com os Termos de Serviço e suas alterações. Se 
você não concordar com os TDS, não utilize o site. 
 
  
1. TDS E REQUISITOS LEGAIS ADICIONAIS 
  
     Além dos TDS, ao usar os serviços da MATCH HOSPITALITY AG, você e a MATCH 
HOSPITALITY AG estarão sujeitos a diretrizes e regras aplicáveis a tais serviços que venham a ser 
publicados pela MATCH HOSPITALITY AG de tempos em tempos. Todas as diretrizes e regras 
postadas serão incorporadas aos TDS. Na maioria dos casos, as diretrizes e regras são específicas 
a uma parte do site e o ajudarão a aplicar os TDS a essa parte. Havendo divergência entre os TDS e 
qualquer diretriz ou regra, os TDS prevalecerão. Quaisquer novos recursos que aumentem ou 
aprimorem o site estarão sujeitos aos TDS, salvo se explicitamente informado de outra forma. 
  
2. SUA RESPONSABILIDADE PELO ACESSO À INTERNET 
 
      Para usar o site você deve obter acesso à internet, diretamente ou por meio de dispositivos que 
acessam a rede mundial de computadores, pagando as taxas de serviço e/ou telefonia. Além disso, 
você deve possuir todos os equipamentos necessários para fazer a conexão com a internet, incluindo 
um computador, um modem ou outro dispositivo de acesso. Você também é responsável por garantir 
que todas as pessoas que acessam o site por meio de sua conexão com a Internet estejam cientes 
dos TDS e os cumpram. 
 
  
3. SUAS OBRIGAÇÕES DE REGISTRO 
  

Alguns documentos do site podem exigir registro. Ao acessar esses documentos você concorda 
em: (a) fornecer informações verdadeiras, precisas, atuais e completas, conforme solicitado pelo 
formulário de registro ("Dados de Registro") e (b) manter e atualizar os dados de registro. Se você 
fornecer, ou a MATCH HOSPITALITY AG tiver motivos razoáveis para suspeitar que você forneceu, 
qualquer informação que seja falsa, inexata, não atual ou incompleta, ou a MATCH HOSPITALITY 
AG considerar que você não cumpriu com quaisquer disposições dos TDS, a MATCH HOSPITALITY 
AG tem o direito de suspender ou encerrar sua conta e recusar todo e qualquer uso atual ou futuro 
do site ou qualquer parte dele. 
  
4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
  

Ao utilizar o site você ou qualquer pessoa que permitir acessar e usar sua conta poderá fornecer 
à MATCH HOSPITALITY AG dados pessoais, incluindo Dados de Registro, dados financeiros 
relacionados a qualquer transação e outras informações sobre você. Ao enviar suas informações 
pessoais para o Site, você concorda e garante que outras pessoas cujos dados são fornecidos 
concordem, com o uso de tais informações pela MATCH HOSPITALITY AG (i) de acordo com o 
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Regulamento de Vendas, ou para outros usos que sejam divulgados, (ii) de acordo com a Política de 
Privacidade da MATCH HOSPITALITY AG, publicada em http://www.match-hospitality.com (a 
"Política de Privacidade"); (iii) para fins de divulgação e compartilhamento com empresas afiliadas, 
funcionários, agentes, representantes e organizações terceirizadas da MATCH HOSPITALITY AG 
em todo o mundo,  com a finalidade de disponibilizar o site para você de maneira eficiente; (iv) para 
fins de administrar adequadamente suas informações, de acordo com os procedimentos operacionais 
padrão da MATCH HOSPITALITY AG ou de suas empresas afiliadas ou de serviços, podendo,  sem 
limitação, entrar em contato com você para tratar de assuntos sobre o site, conta e os TDS; ou (v) se 
exigido por lei e de boa fé, quando a divulgação for necessária para atender processo legal, fazer 
cumprir os TDS, responder a reclamações sobre Conteúdo que viola os direitos de terceiros, ou 
proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal de outros usuários ou do público em geral. 
  
 
5. CONTA, SENHA E SEGURANÇA DO CLIENTE 
 
  

Ao se registrar no site para receber informações e documentos, você poderá receber uma senha 
e uma conta. Você é responsável por manter a confidencialidade da senha e da conta, bem como é 
responsável por todas as atividades que ocorram com a utilização de sua senha ou conta. Você 
concorda em (a) notificar imediatamente a MATCH HOSPITALITY AG sobre qualquer uso não 
autorizado de sua senha ou conta e qualquer outra violação de segurança; e (b) garantir que você 
saia da sua conta ao final de cada sessão. A MATCH HOSPITALITY AG não poderá e não será 
responsável por qualquer perda ou dano decorrente de sua falha em cumprir as disposições contidas 
neste item.  
 
  
6. INDENIZAÇÃO 
  

Você concorda em indenizar e manter a MATCH HOSPITALITY AG e suas afiliadas, 
licenciadoras, licenciadas, agentes e outros parceiros, e funcionários, isentos de toda e qualquer 
responsabilidade, perdas, danos, reclamações, penalidades, multas, custos e despesas, incluindo, 
sem limitação, honorários legais razoáveis, que possam surgir em virtude de:  (i) seu uso e acesso 
ao site; e (ii) sua falha em cumprir qualquer disposição do Termos de Serviço. 
  
7. NENHUMA REVENDA DO SERVIÇO 
  

Você concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar, para 
quaisquer fins comerciais ou não comerciais, qualquer parte, recurso ou acesso ao site, sem o 
consentimento prévio por escrito da MATCH HOSPITALITY AG. Caso tenha interesse em reproduzir, 
duplicar ou copiar qualquer conteúdo do site, você deve entrar em contato com a MATCH Hospitality 
AG por email: info@match-hospitality.com  
  
8. MODIFICAÇÕES DO SERVIÇO 
  

A MATCH HOSPITALITY AG se reserva o direito de, a qualquer momento e de tempos em 
tempos, modificar ou descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o site (ou qualquer parte 
dele) com ou sem aviso prévio. Você concorda previamente que a MATCH HOSPITALITY AG não 
será responsável perante você ou terceiros por qualquer modificação, suspensão ou interrupção do 
site. Embora a MATCH HOSPITALITY AG tenha o cuidado de garantir que o Conteúdo esteja 
atualizado, poderá ocorrer do Conteúdo estar desatualizado momentaneamente, não cabendo a 
MATCH HOSPITALITY AG a obrigação de atualizar tal Conteúdo imediatamente. 
 
  
9. TÉRMINO 
  

Você concorda desde já, que a MATCH HOSPITALITY AG pode, a seu exclusivo critério, 
cancelar sua senha, conta, ou qualquer parte dela, ou o uso do Site, e remover e descartar qualquer 
Conteúdo dentro do Site, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, por falta de uso ou se a 
MATCH HOSPITALITY AG acreditar que você violou ou não cumpriu com qualquer disposição dos 
TDS. A MATCH HOSPITALITY AG também pode, a seu critério e a qualquer momento, descontinuar 
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o fornecimento do site, ou de qualquer parte dele, com ou sem aviso prévio. Você concorda que o 
cancelamento do seu acesso ao Site, em consequência de qualquer disposição deste Termo de 
Serviço, poderá ser efetuado sem aviso prévio, bem como reconhece e concorda que MATCH 
HOSPITALITY AG pode, imediatamente, desativar ou excluir sua conta e todas as informações e 
arquivos relacionados com sua conta e/ou impedir qualquer acesso posterior a esses arquivos ou ao 
site. Além disso, você concorda que a MATCH HOSPITALITY AG não será responsável perante 
você, ou qualquer terceiro, pela rescisão de seu acesso ao site. 
  
 
10. RELACIONAMENTOS COMERCIAIS COM SITES DE TERCEIROS  
  
     Seu relacionamento com outros sites e participação em promoções de quaisquer natureza com 
terceiros, estabelecidos por meio do Site ou e-mails gerados a partir do seu Registro no Site, 
incluindo pagamento e entrega de bens ou serviços por terceiros e quaisquer outros termos, 
condições, garantias ou representações associadas a tais negociações de terceiros, são 
exclusivamente entre você e os referidos terceiros. Observada a lei aplicável, você concorda que: (a) 
A MATCH HOSPITALITY AG não será responsável por qualquer perda ou dano de qualquer tipo, 
incorrido como resultado de negociações com terceiros ou como resultado da presença de tais 
anunciantes e comerciantes no site ou e-mails gerados como resultado do registro no site, e (b) 
quaisquer pedidos feitos por você, e quaisquer especificações de produtos de terceiros e 
disponibilidade de produtos estão sujeitos a confirmação e os termos e condições de negócios do 
anunciante ou comerciante terceirizado relevante. Você concorda em destruir qualquer Conteúdo e 
qualquer cópia ali exibida em seu site ou de outra forma mantida por você assim que possível após o 
recebimento de uma solicitação da MATCH HOSPITALITY para fazê-lo. 
  
11. LINKS 
  
     O site ou terceiros poderão fornecer links para outros sites. Como a MATCH HOSPITALITY AG 
não tem controle sobre esses sites e links, você reconhece e concorda que a MATCH HOSPITALITY 
AG não é responsável pelo fornecimento de tais sites ou links externos, não sendo responsável por 
qualquer conteúdo, publicidade, produtos, ou outros materiais contidos ou disponíveis em sites ou 
links de terceiros. Você também reconhece e concorda que a MATCH HOSPITALITY AG não será 
responsável, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causada, ou supostamente 
causada, por conexão ou uso de conteúdo de terceiros, bens, serviços ou qualquer outro material 
disponível em site ou link. Sem o consentimento prévio por escrito da MATCH HOSPITALITY AG, 
você concorda em: (a) não estabelecer qualquer link para o Site, (b) não incluir o site no endereço de 
outro site; (c) não criar qualquer associação de terceiros com o site; e (d) garantir que qualquer link 
aprovado previamente por escrito pela MATCH HOSPITALITY AG não implique que a MATCH 
HOSPITALITY AG aprove, patrocine ou endosse qualquer outra atividade, empresa ou site, ou 
apresente a MATCH HOSPITALITY AG e/ou suas atividades de uma forma falsa, enganosa, 
difamatória ou pejorativa ou de outra forma prejudicar a reputação e imagem da MATCH 
HOSPITALITY AG ou dela tirar proveito. Qualquer link para o Site que possa ser aprovado pela 
MATCH HOSPITALITY AG não permite que você use qualquer conteúdo da MATCH HOSPITALITY 
AG e/ou conteúdo de terceiros, nomes, logotipos, imagens ou marcas registradas, a menos que 
separadamente e previamente acordado por escrito pelo detentor dos direitos.  
  
     A MATCH HOSPITALITY reserva-se o direito de exigir, sem prévio aviso, que você remova 
qualquer link de acesso ao site. 
  
12. DIREITOS DE PROPRIEDADE 
  
     Você reconhece e concorda que o site e qualquer software necessário, usado em conexão com o 
site ("Software"), bem como o conteúdo, incluindo, sem limitação, o conteúdo contido em quaisquer 
anúncios ou informações apresentadas a você através do site ou anúncio das marcas registradas, 
serviços, marcas e logotipos contidos no Conteúdo do site, são de propriedade ou licenciados para a 
MATCH HOSPITALITY AG, e contêm informações confidenciais e protegidas pela lei aplicável. A 
MATCH HOSPITALITY AG tem controle editorial absoluto sobre todo esse conteúdo. A MATCH 
HOSPITALITY AG concede permissão para visualizar, armazenar, imprimir, reproduzir e distribuir 
qualquer página ou baixar qualquer material do site para uso pessoal e não comercial, desde que a 
autoria da MATCH HOSPITALITY AG e de quaisquer colaboradores identificados como os autores 



do conteúdo sejam sempre informados; (b) inclua um link para estes Termos e Regulamentos de 
Venda aplicáveis com qualquer reprodução; e (c) tal Conteúdo seja exibido de acordo com quaisquer 
requisitos relevantes que possam ser notificados a você pela MATCH HOSPITALITY AG de tempos 
em tempos. Exceto quando expressamente autorizado pela MATCH HOSPITALITY AG ou seus 
anunciantes, você concorda em não modificar, alugar, emprestar, vender, distribuir ou criar trabalhos 
derivados baseados no Site ou no Software, no todo ou em parte. 
  
     A MATCH HOSPITALITY AG lhe concede um direito pessoal, intransferível e não exclusivo de 
licença para usar o código objeto de seu Software para fins de uso do site da maneira permitida 
pelos TDS, desde que você não permita que terceiros possam copiar, modificar, criar um trabalho 
derivado, fazer engenharia reversa, reunir ou tentar descobrir qualquer código-fonte, ou vender, 
ceder, sublicenciar, conceder uma garantia ou transferir qualquer direito do Software. Você concorda 
em não modificar o Software de nenhuma maneira ou em usar versões modificadas do Software, 
incluindo (sem limitação) o propósito de obter acesso não autorizado ao Site. Você concorda em não 
acessar o site por qualquer meio que não seja através da interface fornecida pela MATCH 
HOSPITALITY AG para uso no acesso ao site. 
  
13. VIRUS, HACKING E OUTRAS OFENSAS 
  

Você não deve atacar o site, introduzindo conscientemente vírus, cavalos de tróia, worms, 
bombas lógicas ou outro material malicioso ou tecnologicamente prejudicial. Você não deve tentar 
obter acesso não autorizado ao site, ao servidor no qual o site está armazenado ou a qualquer 
servidor, computador ou banco de dados conectado ao site. Você não deve atacar nosso site por 
meio de um ataque de negação de serviço (“denial-of-service attack”) ou um ataque de negação de 
serviço distribuído (“distributed denial-of-service attack”). Ao violar esta disposição, você estará 
cometendo crime. Qualquer violação será denunciada às autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei, podendo a MATCH HOSPITALITY AG cooperar com as autoridades, revelando sua identidade. 
No caso de tal violação, o seu direito de usar o site cessará imediatamente. Não seremos 
responsáveis por qualquer perda ou dano causado por um ataque de negação de serviço distribuído 
(“distributed denial-of-service attack”), vírus ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa 
infectar seu computador, programas, dados ou qualquer outro material, em função do seu uso no Site 
ou ao download de qualquer material postado nele ou em qualquer site vinculado a ele. 
  
14. ISENÇÕES 
  
VOCÊ RECONHECE EXPRESSAMENTE E CONCORDA QUE: 
  
     A.    O USO DO SITE É POR SUA CONTA E RISCO. O SITE É FORNECIDO "COMO ESTÁ" E 
"CONFORME DISPONÍVEL". NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL. A MATCH HOSPITALITY AG RENUNCIA EXPRESSAMENTE A TODAS AS 
GARANTIAS, CONDIÇÕES E OUTROS TERMOS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER TERMO IMPLÍCITO DE 
EXATIDÃO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO A UM 
DETERMINADO FIM , E QUALQUER TERMO QUANTO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A 
UM PADRÃO DE CUIDADOS E HABILIDADES RAZOÁVEIS OU RELATIVAMENTE À NÃO 
INFRACÇÃO DE QUALQUER DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
  
     B.   A MATCH HOSPITALITY AG NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA OU 
REPRESENTAÇÃO QUE (i) O SITE ATENDERÁ AOS SEUS REQUISITOS, (ii) O SITE SERÁ 
INTERROMPIDO, ATUALIZADO, SEGURO OU SEM ERROS, (iii) OS RESULTADOS QUE PODEM 
SER OBTIDOS DO USO DO O SITE SERÁ PRECISO OU CONFIÁVEL, (iv) A QUALIDADE DE 
QUAISQUER PRODUTOS, SERVIÇOS, INFORMAÇÕES OU OUTROS MATERIAIS COMPRADOS 
OU OBTIDOS POR VOCÊ ATRAVÉS DO SITE ATENDERÃO A SUAS EXPECTATIVAS E (V) 
QUAISQUER ERROS NO SOFTWARE SERÃO CORRIGIDOS. 
 
  
     C.    QUALQUER MATERIAL TRANSFERIDO OU DE OUTRA FORMA OBTIDO ATRAVÉS DO 
USO DO SITE É FEITO POR SUA CONTA E RISCO E QUE VOCÊ SERÁ O ÚNICO 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS AO SEU COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS QUE 
RESULTEM DO DOWNLOAD DE QUALQUER MATERIAL. 



 
  
     D.    NENHUMA INFORMAÇÃO, VERBAL OU ESCRITA, OBTIDA POR VOCÊ DA MATCH 
HOSPITALITY AG OU POR MEIO DO SITE, CRIARÁ QUALQUER GARANTIA OU OUTRA 
OBRIGAÇÃO NÃO EXPRESSAMENTE DECLARADA NOS TDS E A MATCH HOSPITALITY AG 
REJEITA TODA RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE QUALQUER CONFIANÇA COLOCADA 
NESSAS MATÉRIAS POR QUALQUER VISITANTE AO SITE OU POR QUALQUER PESSOA QUE 
POSSA SER INFORMADO DE QUALQUER CONTEÚDO. 
  
15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
  

VOCÊ RECONHECE EXPRESSAMENTE E CONCORDA QUE A MATCH HOSPITALITY AG 
NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS, CONSEQÜENTES OU EXEMPLARES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
DANOS POR LUCROS CESSANTES, USO, DADOS OU OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS 
(MESMO CASO A MATCH HOSPITALITY AG TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE 
TAIS DANOS), RESULTANTE DE: (i) O USO OU A INCAPACIDADE DE USAR O SITE; (ii) O 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS RESULTANTES DE QUAISQUER 
BENS, DADOS, INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS COMPRADOS OU OBTIDOS OU MENSAGENS 
RECEBIDAS OU TRANSAÇÕES INSERIDAS ATRAVÉS DO SITE; (iii) ACESSO NÃO 
AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DE SUAS TRANSMISSÕES OU DADOS; (iv) DECLARAÇÕES OU 
CONDUTA DE QUALQUER TERCEIRO NO SITE; (v) RESULTADOS DO SITE, QUAISQUER SITES 
LIGADOS A ELE E QUALQUER MATERIAL PUBLICADO NELA; OU (vi) QUALQUER OUTRO 
ASSUNTO RELACIONADO AO SITE. 
  
     VOCÊ CONCORDA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ESTATUTO OU LEI 
CONTRÁRIA, QUALQUER REIVINDICAÇÃO OU AÇÃO DECORRENTE OU RELACIONADA AO 
USO DOS TDS DEVEM SER ARQUIVADO APÓS UM (1) ANO DA REIVINDICAÇÃO OU AÇÃO 
TIVER SIDO PROPOSTA. SE VOCÊ NÃO O FAZER, EXPRIME EXPRESSAMENTE QUALQUER 
DIREITO QUE TENHA QUE FAZER. 
 
  
16. EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES 
  
     ALGUMAS INSTÂNCIAS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS GARANTIAS OU A 
LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS. PORTANTO, 
ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES ACIMA DOS ITENS 14 E 15 PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. 
  
     NADA NOS TDS AFETARÁ OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE QUALQUER CONSUMIDOR 
OU EXCLUIRÁ OU RESTRINGIRÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MORTE OU DANOS 
PESSOAIS DECORRENTES DE NEGLIGÊNCIA OU FRAUDE DA MATCH HOSPITALITY AG OU 
QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA OU LIMITADA DE 
ACORDO COM A LEI APLICÁVEL. 
  
17. AVISOS 
  

Você poderá receber avisos, periodicamente, por meio de e-mail ou do correio eletrônico 
fornecido por você à MATCH HOSPITALITY AG. O site também poderá fornecer avisos de 
alterações no TDS ou outros assuntos, exibindo avisos ou links para avisos para você em geral no 
site. 
  
18. INFORMAÇÃO DE MARCAS COMERCIAIS E DIREITOS AUTORAIS 
 
  
     A.    O Site, o Conteúdo, e o nome e logotipo da MATCH HOSPITALITY são marcas registradas e 
material protegido por direitos autorais da MATCH HOSPITALITY (como "MATCH HOSPITALITY 
Marks"). Você concorda em não exibir ou usar as Marcas de MATCH HOSPITALITY de nenhuma 
maneira sem a permissão prévia por escrito da MATCH HOSPITALITY. Todos os direitos de 
reprodução e distribuição são reservados. 
 



  
     B.    Certas informações, marcas registradas, direitos autorais e fotografias no site são licenciados 
para MATCH HOSPITALITY por terceiros. Todos os direitos de reprodução e distribuição são 
reservados. 
 
  
19. INFORMAÇÕES GERAIS 
  
     Estes Termos (incluindo os diretrizes, regras e outros termos aqui mencionados) constituem o 
acordo integral entre você e a MATCH HOSPITALITY AG em relação ao seu objeto, substituindo e 
extinguindo quaisquer acordos, empreendimentos de qualquer natureza, entre você e a MATCH 
HOSPITALITY AG, verbal ou escrito em relação a esse assunto. Você pode estar sujeito a termos e 
condições adicionais que serão aplicados quando você usa serviços afiliados, conteúdo de terceiros 
ou software de terceiros. Os Termos de Uso e o relacionamento entre você e a MATCH 
HOSPITALITY AG serão regidos pelas leis da Suíça. Todos os litígios relacionados com estes 
TDS devem ser resolvidos, com exclusão dos tribunais comuns, por um tribunal arbitral de três 
pessoas, em conformidade com as Regras de Arbitragem Internacional da Câmara de Comércio 
Suíça, um árbitro a ser nomeado por cada uma das partes. Os procedimentos serão conduzidos em 
inglês e serão realizados em Zurique. 
  

Qualquer falha da MATCH HOSPITALITY AG em exercer ou executar qualquer direito ou 
disposição do TDS não constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição. Se qualquer disposição 
dos Termos de Serviço for considerada inválida, as partes concordam que as intenções das partes, 
conforme refletidas na disposição, devem ser efetivadas na máxima extensão possível, e as outras 
disposições dos Termos de Serviço permanecem em pleno vigor e efeito. Os títulos de itens nos TDS 
são apenas para conveniência e não têm efeito legal ou contratual. 
  
     Você não pode ceder ou transferir quaisquer de seus direitos ou obrigações, ou subcontratar o 
desempenho de qualquer uma de suas obrigações, sob estes Termos de Serviço. A MATCH 
HOSPITALITY AG pode ceder ou transferir qualquer direito ou obrigação, ou subcontratar o 
desempenho de qualquer uma de suas obrigações, sob estes TDS, a terceiros, a qualquer momento, 
sem o seu consentimento (tal consentimento é previamente dado). 
  
20. VIOLAÇÕES 
  
     Por favor comunique quaisquer violações dos TDS à MATCH HOSPITALITY AG por 
email:  info@match-hospitality.com 
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