
 

A autoestrada da información: normas de uso 
O envío dunha pregunta implica a aceptación destas normas de uso. 

Este espazo é de uso aberto para calquera persoa, profesional do xornalismo ou 
non, que queira formular calquera pregunta ou proposta sobre a AP-9 á empresa 
concesionaria, Autoestradas do Atlántico SA (Audasa).  

 O xestor deste espazo resérvase o dereito de eliminar preguntas segundo as 
seguintes normas de uso:  

1. Todas as preguntas serán respondidas segundo estas normas de uso nun prazo 

de 7 días laborables.  

2. Para realizar unha pregunta non é necesario identificarse. Os usuarios que se 

identifiquen e inclúan o seu correo electrónico, recibirán a resposta tamén na súa 

caixa de correo.  

3. Non se admitirán preguntas que conteñan inxurias, insultos, difamacións ou que 

se refiran a persoas concretas, ou a asuntos fora do ámbito da Autoestrada do 

Atlántico.  

4. No caso de que a facer unha pregunta que xa foi respostada, o usuario será guiado 

a resposta orixinal sobre o tema en cuestión. 

5. Se o usuario desexa volver preguntar algunha cuestión referida a temas xa 

tratados e respostados, pode facelo sempre que e enlace a pregunta e resposta 

en cuestión. 

6. A información trasladada pola compañía a través deste espazo pode ser utilizada 

polos medios de comunicación sempre que se indique que procede deste mesmo 

espazo (CPXG, Autoestrada da Información). As informacións non poden ser 

citadas como procedentes de profesionais concretos da compañías ou fontes da 

empresa. 

7. Todas as preguntas deben referirse a asuntos xerais da Autoestrada do Atlántico. 

Non se atenderán casos nin queixas particulares.  

8. A extensión de cada pregunta será dun máximo de 200 caracteres (3 liñas). Este 

espazo está concebido para preguntar e consultar, non para emitir opinións ou 

argumentos.  


	Este espazo é de uso aberto para calquera persoa, profesional do xornalismo ou non, que queira formular calquera pregunta ou proposta sobre a AP-9 á empresa concesionaria, Autoestradas do Atlántico SA (Audasa).
	O xestor deste espazo resérvase o dereito de eliminar preguntas segundo as seguintes normas de uso:

