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DADOS DA EMPRESA
• Titular: LATAM AIRLINES AIRLINES GROUP, S.A., (en adelante “LATAM AIRLINES”)
• Sede social: Largo São Carlos nº 3 - 1200 410 Lisboa
• NIPC: 980619688
O acesso, navegação e utilização do site implica a aceitação expressa, e sem reservas de todos os termos das
presentes condições de utilização.
Se não está de acordo com os termos expostos não aceda, não navegue nem utilize nenhuma página do site.
Todo o conteúdo deste site pertence à LATAM e, portanto, está protegido pelas leis mundiais de direitos autorais.
As informações contidas no nosso site foram elaboradas com o objetivo de lhe informar sobre a LATAM, bem como
sobre os produtos e serviços que a empresa coloca à sua disposição através da Internet e outros meios. Você
poderá utilizar as informações contidas no nosso site somente para os propósitos detalhados no contrato "Termos
e Condições", de modo que qualquer outro uso ou modificação do conteúdo contido no site estão proibidos.
As informações fornecidas no MundoLan foram coletadas a partir de fontes internas e externas e para cada caso
houve a intenção de que tais conteúdos fossem os mais atuais possíveis. No entanto, é eventual que apareçam
informações desatualizadas e incompletas, pelo qual lhe recomendamos confirmar as informações antes de utilizálas. Para isso, sugerimos que entre em contato com nossas equipes de suporte agencias. Além disso, agradecemos
o seu contato em caso de que encontre erros ou falhas.
Em muitos casos, no nosso site são dadas referências a outros sites, porém o LATAM TRADE não se responsabiliza
pelos seus conteúdos. Todos os links fornecidos a outros sites têm como único objetivo proporcionar mais
referências sobre os nossos clientes e parceiros.
Todos os produtos e serviços fornecidos neste site estão sujeitos aos Termos e Condições especificados para cada
caso no próprio site, pelo qual sugerimos que leia e confira detalhadamente todos os dados.
Qualquer dificuldade ou dúvida que ocorrer a respeito da validade, aplicação ou interpretação das informações
disponíveis no nosso site será resolvida pelos Tribunais de Justiça do Portugal, de acordo com as leis aplicáveis em
Portugal. Sem prejuízo do anterior, em caso de litígio, a LATAM se reserva o direito de optar pelo domicílio do
cliente, perante seus Tribunais de Justiça e de acordo com as leis que nesta promoção for aplicável na referida
jurisdição.

