Termos e condições

Proteção de dados
O nosso site é mantido e atualizado com a máxima responsabilidade. Se os seus dados nos forem
fornecidos para receber informações ou mensagens sobre novos produtos e/ou serviços,
utilizaremos esses dados, apenas e só para esse mesmo fim, respeitando tacitamente as leis
vigentes sobre este aspeto.
Copyrigths
Todos os direitos reservados. O texto, imagens, gráficos, ficheiros de sons, ficheiros de animação
e vídeo existentes neste site estão sujeitos às disposições legais aplicáveis à proteção de direitos
de autor e de propriedade intelectual. Estes elementos não podem ser copiados para uso
comercial ou para distribuição, nem ser modificados ou reenviados para outros sites. Algumas
áreas deste site podem conter material sujeito ao copyright dos fornecedores desse mesmo
material.
Preços
Em caso de aparecimento, os preços constantes no site são meramente indicativos e podem ser
alterados em qualquer momento, sem aviso prévio. Existindo a possibilidade de ocorrência de
inexatidões e/ou alterações, sugerimos sempre o contacto direto e personalizado com a nossa
organização, para confirmação dos preços. Assim, a exibição dos produtos/serviços e preços no
site, não constitui portanto, qualquer proposta de contrato, mas antes uma informação
disponibilizada de cariz meramente informativo.
Links
Neste site poderá encontrar links a outros sites. Chamamos a sua atenção para o facto de não
termos qualquer influência nem responsabilidade sobre os conteúdos e design dos mesmos.
Desse modo não nos poderão ser imputadas responsabilidades sobre a atualização ou qualidade
da informação disponibilizada por esses mesmos sites.
Marcas registadas
Salvo esteja indicado em contrário, todas as marcas apresentadas neste site são marcas
registadas, situação que se aplica em particular aos nomes dos produtos/serviços e logótipos
corporativos.
Licenças
Pretendemos disponibilizar um site informativo e inovador. Assim, esperamos que goste do
design e conteúdos que disponibilizamos. Contudo a Vivcor, e as marcas representadas têm de
proteger os seus direitos de propriedade intelectual e industrial, incluindo as suas patentes,
marcas registadas e direitos de autor. Em conformidade fica avisado que nem este site, nem
qualquer material aqui contido confere de qualquer forma licença relativamente aos direitos de
propriedade intelectual da Vivacor ou de qualquer das marcas aqui referidas, não podendo ser
responsabilizadas pelo uso indevido de qualquer informação mencionada nos mesmos, com
outro fim a não ser aquele a que se destina. Qualquer reprodução, mesmo parcial, só será
permitida mediante autorização por escrito.
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Garantias sobre a informação
As informações e indicações neste site não representam nenhuma garantia, expressa ou que se
possa subentender. Em particular, não representam nenhuma promessa ou garantia implícita em
relação aos preços, características ou adequação dos produtos/serviços às necessidades
específicas dos seus utilizadores. Apesar de acreditarmos na sua exatidão, os conteúdos podem
conter erros ou imprecisões. Reservado o direito a modificações de preços, bem como de lapsos.
Existindo a possibilidade de ocorrência de inexatidões e/ou alterações, sugerimos sempre o
contacto direto e personalizado com a nossa organização. Como os nossos anúncios são
publicados por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto da empresa
vendedora. Uma vez que a informação prestada não é portanto, qualquer proposta de contrato,
mas antes uma informação disponibilizada de cariz meramente informativo.

Uso do site Vivacor
Este site deve ser utilizado exclusivamente para seu uso pessoal. É proibida a sua modificação,
reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com
fins comerciais ou não. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o site e os seus
conteúdos são propriedade da Vivacor, salvo indicação expressa em contrário. Compromete-se a
não utilizar este site para fins ilegais ou proibidos.
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