
 

  

AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS 
 

Grupo Xcaret S.A.P.I. de C.V., Promotora Xcaret S.A.P.I. de C.V. (anteriormente Promotora Xcaret S.A. 

de C.V.) e Experiencias Xcaret Parques S.A.P.I. de C.V., daqui em diante o GRUPO XCARET, autorizam 

de forma lisa e plana e por tempo indeterminado, que visitantes e/ou clientes, doravante OS CLIENTES 

que vão a qualquer um dos estabelecimentos do GRUPO XCARET em listas neste instrumento, que 

compram qualquer um dos Pacotes de Fotografia oferecidos e comercializados nesses estabelecimentos, 

entregues via USB ou em qualquer outro meio, SÃO AUTORIZADOS A FAZER A REPRODUÇÃO E/OU 

IMPRESSÃO DE TAIS FOTOGRAFIAS, DENTRO DA REPÚBLICA MEXICANA OU NO EXTERIOR, a única 

condição de que a reprodução e/ou impressão das fotografias sejam usadas para uso pessoal, sendo 

proibida a comercialização delas ou o uso delas para fins lucrativos, por qualquer meio, causa ou 

circunstância, a qualquer pessoa natural ou moral, nacional ou estrangeira. 

 

Os estabelecimentos do GRUPO XCARET com venda de Pacotes fotográficos são os seguintes; 

 

    

A restrição referida no primeiro parágrafo deste instrumento é válida em todas as fotografias inseridas 

pelas marcas e/ou sinais distintos de qualquer um dos estabelecimentos do GRUPO XCARET, que estão 

devidamente registrados e cobertos pelos correspondentes Direitos de Propriedade Industrial e 

Intelectual, portanto, os CLIENTES não podem por qualquer motivo: 

(i) serem considerados como proprietários, beneficiários e/ou agentes em relação aos direitos de 

propriedade intelectual ou industrial do GRUPO XCARET que estão inseridos nas fotografias adquiridas 

pelos CLIENTES; (ii) fazer reproduções completas ou parciais de fotografias com as marcas e/ou 

logotipos do GRUPO XCARET para um propósito diferente do estipulado neste instrumento; (iii) alterar 

e/ou modificar a tipografia, cores, tamanho e outras características das marcas e/ou logotipos que 

aparecem nas fotografias que foram adquiridas pelos CLIENTES; (iv) registrar qualquer uma das marcas 

e/ou logotipos do GRUPO XCARET, sejam nominativos, sem nome, mistos e/ou tridimensionais em seu 

nome ou terceiros, por qualquer tipo reconhecido pelo I.M.P.I., (Instituto Mexicano de Propriedade 

Industrial), nem podem registrá-los em qualquer outro órgão, seja nacional ou internacional. 

 

A contravenção e/ou violação por qualquer um dos CLIENTES das disposições desta Autorização fará 

com que o GRUPO XCARET apresente, pela forma como julgar relevante, o pedido correspondente, bem 

como poderá exercer seu direito de indenização, bem como obrigará o cliente a indenizar, defender e 

remover em paz e segurança ao GRUPO XCARET. 

 

Xcaret; Xavage; 

Xenses; Xoximilco; 

Xplor; Xenotes; 

Xplor Fuego; Xel-Há;  

Hotel Xcaret México; Casona. 


