SERVIÇO DE GRAVAÇÃO AVANÇADA
Condições de Utilização do Serviço

1. Propriedade Intelectual
1.1 Os conteúdos/programas gravados são para utilização privada e estão protegidos
por direitos de propriedade intelectual, designadamente direitos de autor e/ou
direitos conexos.
1.2 Salvo o acesso autorizado pela NOWO às gravações efetuadas pela iniciativa do
cliente, este não pode aceder, manter ou transferir gravações de conteúdos por e
para qualquer outro meio.
1.3 O acesso às gravações é efetuado exclusivamente a partir do equipamento
terminal de cliente.

2. Conteúdos
2.1 A lista de canais/conteúdos disponíveis para gravação é definida exclusivamente
pela NOWO e pode variar em função dos canais que o cliente subscreve, sendo que a
mesma pode ser alterada em qualquer momento, bem como o tempo que as
gravações se mantêm disponíveis para visualização.
2.2 Poderá existir necessidade, por via de indicações recebidas pelos
canais/fornecedores de conteúdos, de se impedir a realização de gravações de
alguns programas.

3. Disponibilidade das Gravações
3.1 As gravações são efetuadas de acordo com os horários disponibilizados pelos
canais anunciados no Guia TV, pelo que a NOWO não se responsabiliza por possíveis
diferenças horárias entre a programação no Guia TV e os conteúdos gravados.
3.2 A NOWO reserva-se o direito de eliminar gravações efetuadas pelo cliente
(incluindo gravações protegidas através da funcionalidade “Proteger Gravação”) com
antiguidade de 6 (seis) meses, ou na data de eliminação prevista para cada
conteúdo, se anterior.
3.3 Nos 7 dias anteriores à data de eliminação de uma gravação a mesma estará
disponível no menu “Gravações a expirar” com a respectiva associação à data de
eliminação da mesma.
3.4 Por motivos técnicos as gravações podem nem sempre estar disponíveis.

4. Quota disponível para Gravações
4.1 A NOWO atribui a cada cliente um espaço disponível para armazenamento de
gravações efectuadas através da plataforma NOWO.
4.2 O limite de espaço atribuído a cada cliente poderá ser alterado a qualquer
momento.
4.3 A gestão do espaço disponível para armazenamento de gravações efetuadas
através da plataforma NOWO é feita de forma automática, sendo que após o limite
do espaço ser atingido, as gravações mais antigas serão eliminadas para criar espaço
para uma nova gravação.
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