Modelo de Termos e condições

Condições de Utilização
YKK Portugal, Lda é proprietária e opera este sítio Web. Os visitantes deste sítio Web
devem cumprir os seguintes termos e condições durante a utilização do mesmo.
Documentos e Conteúdo no sítio web
1. Todos os documentos e conteúdo (documentos) são disponibilizados tal como são aqui
apresentados e desta forma rejeita quaisquer representações ou garantias, expressas
ou implícitas, incluindo, sem qualquer exclusão, qualquer garantia implícita ou
explícita de comercialização, precisão, adequação, ou aptidão para um fim específico
ou não violação.
2. Os documentos neste sítio Web podem ser alterados ou eliminados em qualquer
momento sem aviso.
Propriedade intelectual
1. Os Documentos, incluindo retratos e outras apresentações gráficas neste sítio Web
estão protegidos por Direitos de Autor e outras leis aplicáveis, e/ou outras empresas
do Grupo YKK (o Grupo YKK) detêm tais direitos ou tem o direito de usar tais
materiais contidos neste sítio Web. Com exceção dos casos expressamente permitidos
de acordo com o direito aplicável, os Documentos não podem ser usados para qualquer
fim incluindo, mas não limitado à, reprodução, transmissão e alteração, sem a
autorização prévia por escrito da YKK Portugal, Lda e/ou do Grupo YKK.
2. A utilização da marca registada ""YKK"" neste sítio Web, e outras marcas registadas,
logotipos, e denominações comerciais do Grupo YKK sem a autorização prévia por
escrito dos seus respetivos proprietários é estritamente proibida.
Ligação
1. Não podem ser estabelecidas ligações a este sítio Web sem a autorização prévia por
escrito da YKK Portugal, Lda. Se pretende fazer a ligação, contate o departmanento
de informática da YKK Portugal antes de o fazer. A YKK Portugal, Lda pode
discricionariamente recusar qualquer pedido de permissão de estabelecimento de
ligações.
2. Todos os sítios Web de terceiros (incluindo, e não limitados a, sítios web da YKK
Portugal, Lda e empresas afiliadas à YKK e subsidiárias) ligadas a este sítio web e
ligadas deste sítio web, não estão sob o controlo da YKK Portugal, Lda e/ou YKK. Em
caso algum a YKK Portugal, Lda e/ou YKK poderão responsabilizadas por qualquer
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parte por danos decorrentes, ou em consequência da utilização de qualquer sítio web
de terceiros com ligação a ou ligado para este sítio web.

Exclusão de Garantias
Em caso algum será a YKK Portugal, Lda e/ou YKK responsabilizada por qualquer parte,
por danos diretos, indiretos, acidentais, consequenciais, especiais ou exemplares (mesmo
se a YKK Portugal, Lda e/ou YKK tenham sido advertidos da possibilidade de tais
danos), se contratual, extracontratualmente ou de outra forma, que possam surgir de, ou
em ligação com a utilização dos documentos neste sítio web.
Informação Pessoal
Previamente à recolha de informação pessoal por parte da YKK Portugal, Lda, a YKK
Portugal, Lda dar-lhe-à conhecimento do propósito da recolha dessa informação e
utilizará essa informação de forma apropriada, sem a revelar a terceiros sem o seu
consentimento. Mediante um pedido de confirmação ou revisão de informação pessoal, a
YKK Portugal, Lda levará a cabo os esforços razoáveis para a satisfação do seu pedido.

