TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO WEB SITE
FIRESTONE.PT
É IMPORTANTE QUE O UTILIZADOR LEIA E COMPREENDA OS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES
DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O NOSSO WEB SITE. AO ACEDER E UTILIZAR ESTE WEB SITE,
O UTILIZADOR ACEITA ESTAR VINCULADO A ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
CASO NÃO ACEITE ESTAR VINCULADO A ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, O
UTILIZADOR NÃO PODE UTILIZAR NEM ACEDER A ESTE WEB SITE E A BRIDGESTONE TEM O
DIREITO DE RESTRINGIR OU IMPEDIR O SEU ACESSO A ESTE WEB SITE.

1. Definições
"BRIDGESTONE" significa a empresa BRIDGESTONE EUROPE NV, incorporada na Bélgica, com sede
social em Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica, registada no Registo de Entidades Jurídicas
com o n.° 0441 192 820 – Bruxelas;
"Nós"/"Nossos"/"Nossas" refere-se à BRIDGESTONE;
"Utilizador(es)" significa qualquer utilizador do Web site, seja de forma coletiva ou individual, consoante o
contexto;
"Web site" significa o Web site situado em www.firestone.pt ou qualquer URL subsequente que o possa
substituir;
"Si/Seu" significa o Utilizador do Web site.
2. Acesso ao Web site
Este Web site é propriedade da BRIDGESTONE.
A BRIDGESTONE reserva-se permanentemente o direito de recusar de forma unilateral o acesso a este
Web site ou a partes do mesmo.
A BRIDGESTONE reserva-se o direito de suspender ou terminar o acesso ao Web site com efeito imediato,
caso alguma intervenção humana não autorizada, vírus, erros ou outras causas além do controlo da
BRIDGESTONE corrompam ou ponham em perigo a administração ou a segurança do portal do Web site.
3. Conteúdo
As informações presentes neste Web site são fornecidas apenas para fins informativos e não são
vinculativas.
A BRIDGESTONE não garante que as informações no Web site estejam corretas ou completas. Além do
cumprimento das encomendas efetuadas através do Web site ou salvo indicação expressa em contrário,
não são derivados deste Web site mais direitos de qualquer tipo.
A BRIDGESTONE reserva-se o direito de alterar de forma unilateral o conteúdo e a disposição do Web site
em qualquer altura e sem aviso prévio.
A BRIDGESTONE não assume qualquer responsabilidade por falhas técnicas, de hardware ou de software
de qualquer tipo, por ligações à rede perdidas ou por transmissões informáticas ininteligíveis.
4. Obrigações do Utilizador

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

O Utilizador não irá utilizar o Web site de qualquer forma que esteja em violação ou infração dos direitos de
qualquer pessoa, firma ou empresa (incluindo, mas não se limitando, aos direitos de propriedade
intelectual, direitos de confidencialidade ou direitos de privacidade e proteção de dados);
O Utilizador está estritamente proibido de enviar ou apoiar o envio de mensagens individuais ou em massa
de correio não solicitado ou SPAM a partir do Web site.
O Utilizador concorda em não carregar nem transmitir através do Web site quaisquer vírus informáticos,
macro vírus, trojan horses, worms ou qualquer outro item concebido para interferir com, interromper ou
prejudicar os procedimentos de funcionamento normal de um computador.
O Utilizador não irá carregar nem transmitir através do Web site ou publicar nenhum material que seja
difamatório, ofensivo ou de caráter obsceno ou ameaçador, ou que possa representar um incómodo,
inconveniência ou ansiedade desnecessária ou, ainda, que esteja em incumprimento da legislação ou
regulamentos em vigor em relação aos direitos de qualquer pessoa (incluindo, mas não se limitando, os
direitos de autor, o direito sobre bases de dados e confidencialidade).
O Utilizador não pode criar ligações ao Web site sem a autorização expressa e prévia, por escrito, da
BRIDGESTONE. O Utilizador não pode tentar interferir com o funcionamento adequado do Web site e, em
particular, não pode tentar manipular, fazer pirataria ou prejudicar de outra forma qualquer sistema
informático, servidor, router ou qualquer outro dispositivo ligado à Internet que esteja associado a este Web
site.
O Utilizador não irá utilizar o Web site de uma forma que possa fazer com que este seja interrompido,
danificado, tornado menos eficiente ou na qual a eficiência ou funcionalidade do Web site seja diminuída de
qualquer forma.
O Utilizador não irá criar nem publicar uma ligação de hipertexto para nenhuma parte do Web site nem irá
tentar nenhum tipo de acesso não autorizado a nenhuma parte ou componente do Web site;
O Utilizador aceita que, na eventualidade de ter algum direito, reclamação ou ação judicial contra quaisquer
Utilizadores resultante da utilização do Web site por parte de tais Utilizadores, irá procurar exercer tal
direito, apresentar tal reclamação ou ação judicial de forma independente, sem recorrer a nós.
5. Indemnização
O Utilizador aceita ser inteiramente responsável (e indemnizar-nos na íntegra) por todas as reclamações,
obrigações, danos, perdas, custos e despesas, incluindo despesas jurídicas, sofridas da nossa parte e que
surjam de qualquer incumprimento dos Termos e Condições da Sua parte ou outras obrigações quaisquer
que surjam da utilização do Web site por Sua parte, ou da utilização por outra pessoa qualquer que aceda
ao Web site utilizando o Seu PC ou a Sua conta de acesso à Internet.
6. Ligações a outros Web sites
Este Web site pode conter ligações e outros Web sites de terceiros numa tentativa de proporcionar mais
valor aos Nossos Utilizadores. O Utilizador reconhece que a BRIDGESTONE não tem qualquer
responsabilidade nem obrigação para com a disponibilidade de tais sites ou recursos externos, sendo que
não patrocina nem tem qualquer responsabilidade nem obrigação, direta ou indireta, para com as práticas
de privacidade ou o conteúdo (incluindo conteúdo deturpado ou difamatório) de tais Web sites, incluindo
(sem limites) qualquer publicidade, produtos ou outros materiais ou serviços presentes ou disponíveis a
partir de tais Web sites ou recursos, nem para com quaisquer danos, perdas ou ofensas provocadas ou
alegadamente provocadas por, ou ligação com, a utilização ou confiança em qualquer do referido conteúdo,
bens ou serviços disponíveis em tais sites ou recursos externos.
.
7. Monitorização
A BRIDGESTONE tem o direito, mas não a obrigação, de monitorizar qualquer atividade e conteúdo
associado ao Web site. A BRIDGESTONE pode investigar qualquer infração comunicada dos presentes
Termos e Condições ou queixas e levar a cabo qualquer ação que a BRIDGESTONE considere adequada

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

(que pode incluir, mas não se limitando a, emitir avisos, suspender, terminar ou anexar condições ao Seu
acesso e/ou remover quaisquer materiais no Web site).
8. Direitos de propriedade intelectual
O Utilizador reconhece e aceita que todos os direitos de autor, direitos sobre bases de dados, marcas
comerciais e todos os outros direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade
relacionados com o Web site, incluindo mas não se limitando a conteúdo (seja qual for a forma) e à
disposição, permanecerão permanentemente adquiridos por nós ou pelos Nossos fornecedores de dados e
outros licenciantes.
É estritamente proibido utilizar qualquer parte do Web site, incluindo mas não se limitando o conteúdo (sob
qualquer forma) e a disposição, sem a autorização prévia por escrito da BRIDGESTONE. A utilização sem
a autorização prévia por escrito da BRIDGESTONE pode constituir uma infração dos direitos de
propriedade intelectual, exceto se expressamente indicado em contrário por lei.
Qualquer cópia destes Termos e Condições ou parte dos mesmos tem de mencionar esta declaração de
direitos de propriedade intelectual e declarar todas as outras notificações de detenção de propriedade
intelectual, na medida em que a cópia seja admissível ao abrigo das estipulações supramencionadas.
9. Limitação da responsabilidade
O material fornecido neste Web site destina-se a permitir que os utilizadores tenham um acesso imediato às
informações e novidades acerca das atividades da BRIDGESTONE. A BRIDGESTONE procura manter o
material atualizado e preciso. Apesar de recorrermos a esforços razoáveis para confirmar a exatidão de
quaisquer informações presentes no Web site, não fazemos quaisquer garantias, sejam explícitas ou
implícitas em relação a tal exatidão.
ESTE WEB SITE É FORNECIDO “TAL COMO ESTÁ” E A BRIDGESTONE EXONERA-SE DE
QUAISQUER REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO A
TÍTULO DE EXEMPLO MAS SEM LIMITAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO À ADEQUAÇÃO A UM
OBJETIVO EM PARTICULAR DENTRO DO ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.
O Utilizador reconhece que não podemos garantir e, por conseguinte, que não seremos responsáveis de
forma alguma pela segurança do Web site nem por quaisquer informações fornecidas no mesmo ou
retiradas do Web site pelo Utilizador.
DENTRO DO ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A BRIDGESTONE NÃO ACEITA QUALQUER
RESPONSABILIDADE PARA COM O UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO POR QUAISQUER
DANOS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, DANOS INDIRETOS OU CONSEQUENTES OU QUAISQUER
DANOS QUE POSSAM SURGIR DA UTILIZAÇÃO OU PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS,
SEJA POR CONTRATO OU ATO ILÍCITO, QUE SURJA DE OU EM LIGAÇÃO COM A VISUALIZAÇÃO,
UTILIZAÇÃO, CONFIANÇA OU DESEMPENHO DO WEB SITE OU RESPETIVO CONTEÚDO, SEJA
DEVIDO A IMPRECISÃO, ERRO, OMISSÃO OU OUTRA CAUSA QUALQUER POR PARTE DA
BRIDGESTONE, RESPETIVOS REPRESENTANTES, AGENTES OU OUTRA PESSOA QUALQUER.
Não teremos qualquer responsabilidade sob contrato, ato ilícito ou outra forma se o Utilizador incorrer em
perdas ou danos relacionados com o Web site através de uma ligação de hipertexto de terceiros.
Não nos responsabilizamos, sob contrato, ato ilícito (incluindo, sem limitação, negligência), pré-contrato ou
outras representações (que não sejam interpretações incorretas) ou que de outra forma surjam de ou
estejam em ligação com o Web site ou produtos ou serviços prestados no Web site, seja da nossa parte ou
em Nosso nome por:
•
•
•
•

quaisquer perdas económicas (incluindo sem limitação perdas de receitas, lucros, contratos,
negócios ou poupanças antecipadas); ou
qualquer perda de fundo de comércio ou reputação; ou
quaisquer perdas consequenciais especiais ou indiretas;
em qualquer caso em que as perdas tenham ou não estado contempladas por qualquer ou de nós
na data em que ocorreu o evento que originou a perda.

NADA NOS PRESENTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO IRÁ LIMITAR OU EXCLUIR A RESPONSABILIDADE
DA BRIDGESTONE POR INTERPRETAÇÕES INCORRETAS OU POR MORTE OU LESÕES PESSOAIS
RESULTANTES DA NEGLIGÊNCIA DA BRIDGESTONE.
10. Direitos da BRIDGESTONE
10.1. A BRIDGESTONE reserva-se o direito de:
10.1.1. modificar ou retirar, de forma temporária ou permanente, o Web site (ou qualquer parte do mesmo)
com ou sem aviso ao Utilizador e o Utilizador confirma que a BRIDGESTONE não terá qualquer
responsabilidade para com o Utilizador ou qualquer terceiro em relação a qualquer modificação ou retirada
do Web site;
10.1.2. alterar os presentes Termos e Condições de forma periódica e a utilização do Web site (ou qualquer
parte do mesmo) por parte do Utilizador após tal alteração deverá ser considerada a Sua aceitação de tal
alteração. É da Sua responsabilidade verificar regularmente de modo a determinar se os presentes Termos
e Condições sofreram alterações. A versão mais recente será sempre disponibilizada no Web site. Caso o
Utilizador não concorde com qualquer alteração nos presentes Termos e Condições, terá de deixar
imediatamente de utilizar o Web site.
10.2. A BRIDGESTONE fará todos os esforços de forma razoável para manter o Web site. O Web site está
sujeito a alterações de forma periódica. O Utilizador não será elegível para qualquer compensação por não
poder utilizar qualquer parte do Web site ou devido a uma falha, suspensão ou retirada de todo ou de parte
do Web site devido a circunstâncias fora do Nosso controlo.
11. Legislação e jurisdição em vigor
Estes Termos e Condições são exclusivamente regidos e interpretados de acordo com a legislação da
Bélgica.
Quaisquer litígios que surjam destes Termos e Condições deverão estar sujeitos à jurisdição exclusiva dos
tribunais de Bruxelas. Ao utilizar este Web site, o Utilizador concorda com a jurisdição pessoal e a instância
nos referidos tribunais.
12. Divisibilidade
Se alguma parte dos presentes Termos e Condições for considerada ilegal, nula ou não executável por
qualquer motivo, não deverá afetar a validade e o caráter executório das restantes prescrições das
presentes Condições.
13. Avisos
13.1.

Pode enviar-nos avisos ao abrigo ou em ligação às presentes Condições:

13.1.1. por correio, para Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica;
13.1.2. por telefone, para +3227146700;
13.2. Um comprovativo de envio não garante a receção da Nossa parte do Seu aviso, pelo que terá de
garantir que recebeu um aviso de receção da nossa parte, que será enviado num período de 3 (três) dias
úteis após a receção da Nossa parte, devendo posteriormente ser guardado por Si.

