TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
VERSÃO 1.5
O presente site (doravante o « Site ») é publicado pela Louis Vuitton Malletier, sociedade anônima com
capital social de 21.119.700 euros, inscrita no Registro do Comércio e das Sociedades de Paris sob o número
318 571 064, cuja sede está situada em 2, rue du Pont Neuf 75001 Paris, França, telefone : + 33 1 55 80
32 00.
O Diretor de Publicação do Site é Michael Burke.
O Site é hospedado pela MULTIMEDIA BUSINESS SERVICES, sociedade por ações simplificada com
sede em 106-108, Rue du Temple 75003 Paris, França, telefone: + 33 1 53 40 41 42
O acesso ao Site e o uso de seu conteúdo estão sujeitos às condições indicadas abaixo. Ao acessar o Site,
considera-se que o visitante tenha aceitado irrevogavelmente estes Termos e Condições de uso.
Este Site e todo o seu material, texto, código, conteúdo, software, gráficos, fotografias, ilustrações, arte,
formatos, arquivos, dispositivos e links contidos nele ou a ele ligados (junto com “Conteúdo”) estão protegidos
por direitos autorais, marca registrada e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à ou
licenciados para Louis Vuitton Malletier.
Qualquer pessoa que acesse este Site tem o direito de visualizar qualquer parte do Site para uso privado e
pessoal. No entanto, é proibida a utilização ou reprodução (total ou parcial) do conteúdo para qualquer outra
finalidade, incluindo, sem limitação, conexão com qualquer outro site ou publicação ou para fins comerciais
diretos.
Os produtos da Louis Vuitton® são vendidos exclusivamente através das Lojas Louis Vuitton no mundo inteiro
ou pela seção de comércio virtual do Site louisvuitton.com disponível somente em alguns países, conforme
detalhado no Site.
Qualquer compra fora desses pontos de venda é inteiramente por risco do comprador, em particular no que
diz respeito à autenticidade dos itens adquiridos.
A Louis Vuitton não se obriga a possuir, em todos os seus canais de venda, todos os itens de sua linha, de
forma que alguns produtos disponíveis nos catálogos deste Site e/ou nas lojas podem não estar,
necessariamente, disponíveis para compras e vice-versa.
Os preços dos produtos oferecidos pela Louis Vuitton neste Site estão expressos em reais e somente são
válidos para aquisições em território nacional.
A Louis Vuitton Malletier toma medidas para garantir que as informações acessadas no Site estejam precisas e
atualizadas. A Louis Vuitton Malletier se reserva o direito de corrigir o conteúdo do Site a qualquer momento e
sem aviso prévio.

Nas condições estabelecidas pela lei, a Louis Vuitton Malletier não pode ser responsabilizada:
- Por qualquer inexatidão ou omissão em relação à informação ou ao material fornecido no Site como
resultado da atuação de terceiros não autorizados.
- Qualquer impossibilidade de acessar o Site em razão de alguma ação de terceiros.
- A Louis Vuitton reforça que as partes metálicas de seus produtos são passíveis de oxidação, que faz parte
esperada do processo de uso de seus produtos, não caracterizando problemas de qualidade.
Cada visitante do Site pode, a seu critério, fornecer informações pessoais para a Louis Vuitton Malletier para
que esta compreenda melhor as expectativas do visitante e possa fornecer informações sobre os produtos ou
serviços da Louis Vuitton àqueles que optaram por receber estas informações.
De acordo com a Lei Francesa “Informatique et Libertés” n°78-17 de 06 janeiro de 1978, modificada pela lei
de 06 de agosto de 2004, o visitante pode acessar suas informações pessoais e modificá-las ou apagá-las.
Cada visitante também pode se opor, sem custo algum, a qualquer contato da Louis Vuitton Malletier, caso em
que ele ou ela deixará de receber detalhes sobre os produtos e serviços da Louis Vuitton.
Os visitantes podem exercer os direitos mencionados acima através do nosso Serviço de Atendimento ao
Cliente através do telefone no número + 55 11 3060 5099 (tarifas diferenciadas poderão ser cobradas para
ligações interurbanas), ou através de nosso site na Seção > "Precisa de ajuda? " no topo direito do
louisvuitton.com.br website e preencher o formulário de contato " Atendimento ao Cliente por E-mail ".
Cookies podem ser armazenados no disco rígido do computador do visitante no momento de sua conexão ao
Site. Os Cookies são pequenos arquivos de dados usados por sites para simular uma conexão contínua ao site
visando melhorar a experiência de navegação do visitante. Eles serão necessários para os visitantes
completarem sua sessão de compras na área de comércio virtual do Site. Os visitantes podem configurar o
navegador para desabilitar os cookies.
No Mozilla Firefox :
1. Vá em "Tools”, depois em "Options"
2. Clique na opção "Privacy"
3. Selecione suas opções de preferência no menu "cookie"
No Microsoft Internet Explorer :
1. Vá no menu "Tools", depois “Internet Options"
2. Clique em "Confidentiality"
3. Escolha seu nível preferido de confidencialidade.
No Opera :
1. Vá em "Files" > "Préférences"
2. Privacy
Medidas de segurança foram utilizadas para garantir a segurança e confidencialidade dos dados do visitante.

Contudo, os visitantes reconhecem que a Louis Vuitton não controla a transferência de dados em redes de
telecomunicação, incluindo a internet. Portanto, a Louis Vuitton Malletier adverte os visitantes sobre qualquer
risco em potencial envolvido no uso da internet a esse respeito.
Links de hipertexto para o site (que não sejam de outros sites operados pela Louis Vuitton Malletier) só podem
ser incluídos com consentimento prévio por escrito da Louis Vuitton Malletier, o qual pode ser revogado a
qualquer momento. A Louis Vuitton Malletier não se responsabiliza pelo conteúdo dessas páginas.
A Louis Vuitton por meio deste informa aos visitantes que estes Termos e Condições Gerais podem ser
modificados a qualquer momento. Assim que eles são exibidos online, é considerado que cada visitante do
Site está de acordo com estas modificações sem restrição. Sendo, portanto, responsabilidade do visitante ler
estes termos e condições antes de navegar pelo Site.
Estes termos e condições são regidos pela legislação francesa e os tribunais franceses possuem jurisdição
única sobre qualquer ação relacionada com o uso deste Site.

