Toda a informação contida neste site é propriedade da Nabeirotel e está protegida pela legislação de
Direitos de Autor.
É permitida a utilização do material deste domínio nos seguintes termos: (1) desde que a declaração de
direitos de autor abaixo expressa conste de todos os documentos onde for utilizado, bem como de todas
as cópias; (2) que a utilização do material deste site seja feita exclusivamente para fins informativos, de
divulgação, sem carácter comercial ou pessoal, e que o mesmo não seja copiado ou instalado em
qualquer sistema de rede, ou difundido em meios comerciais e (3) que não lhe seja introduzida qualquer
modificação.
É expressamente proibida a utilização do material deste site para outros fins que não os aqui
estabelecidos e permitidos. A violação desta obrigação quando concretize, designadamente, usurpação,
contrafacção, ou concorrência desleal, é passível de procedimento criminal.
É expressamente interdita a reprodução de qualquer imagem, ilustração, texto ou configuração do site
www.nabeirotel.pt ou de qualquer outro site propriedade do grupo, ou por ele operado, licenciado ou
controlado.
Os elementos deste website estão protegidos nos termos gerais de direito pela legislação nacional e
internacional de Direitos de Autor e Direitos Conexos, Direitos de Propriedade Intelectual, e de
concorrência desleal, não sendo permitida a sua reprodução ou imitação, no todo ou em parte, nem a sua
utilização fora do âmbito permitido nestas condições gerais.
Nenhuma marca comercial, imagem, logo, gráfico, som ou imagem de qualquer site da Nabeirotel pode
ser copiado, reproduzido ou retransmitido, salvo prévia e expressa autorização da Nabeirotel detentora
desses direitos. Pedidos de reprodução de qualquer informação presente neste Site deverão ser
endereçados ao Webmaster da Nabeirotel.

DISCLAIMER
Nabeirotel desenvolveu todos os esforços razoáveis no sentido de assegurar que as informações contidas
neste site sejam precisas e actualizadas. Contudo, nem a Nabeirotel nem qualquer terceiro envolvido na
criação, produção ou entrega do Site ou de qualquer outro Site ligado a este, assumem qualquer
responsabilidade, expressa ou tácita, relativamente ao objectivo e/ou forma de utilização das informações
constantes do material deste domínio.
Todo o material constante do domínio é apresentado "no estado" em que se encontra, sem garantia de
qualquer espécie. Assim, a Nabeirotel bem como terceiros envolvidos neste site, rejeitam quaisquer
responsabilidades e condições relativas ao material do domínio, inclusive garantias de negociabilidade,
adequação a um determinado fim, título e não infracção.
Todo o acesso e utilização dos conteúdos aqui incluídos incorrem por conta do utilizador. Em nenhuma
circunstância a Nabeirotel e/ou terceiros envolvidos neste site serão responsabilizados por quaisquer
danos especiais, indirectos ou respectivas consequências, resultantes na perda de utilização, dados ou
lucros, quer através de uma acção ou contrato, negligência ou acções indirectas, decorrentes de, ou em
conexão com a utilização ou desempenho da informação disponível neste site.
Os documentos e gráficos correspondentes publicados neste site podem incluir incorrecções técnicas, ou
erros tipográficos. Periodicamente são efectuadas alterações à informação aqui incluída. A Nabeirotel
e/ou terceiros envolvidos neste site podem, a qualquer momento, efectuar melhoramentos e/ou alterações
no(s) produto(s) e/ou no(s) programa(s) aqui descritos.

INFORMAÇÃO RELATIVA A SOFTWARE, DOCUMENTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS
NESTE WEBSITE
Em circunstância alguma a Nabeirotel e/ou os terceiros envolvidos neste site serão responsabilizados por
quaisquer danos especiais, indirectos ou respectivas consequências, resultantes na perda de utilização,
dados ou lucros, quer através de uma acção ou contrato, negligência ou acções indirectas, decorrentes
de ou em conexão com a utilização ou desempenho do software, documentos, termos de ou falha de
fornecimento de serviços, ou informação disponível neste site.

LINKS PARA OUTROS SITES
Os links desta área permitir-lhe-ão deixar o site da Nabeirotel. Os links de sites não são controlados pela
Nabeirotel, pelo que nenhuma entidade do Grupo é responsável pelos conteúdos destes links, ou de links
a eles ligados, ou quaisquer alterações, actualizações destes sites.

Nenhuma entidade da Nabeirotel é responsável pela difusão através da Internet ou por qualquer outra
forma de transmissão recebida através dos links destes sites. Estes links são fornecidos ao utilizador
apenas por questões de conveniência e a inclusão de qualquer link não implica a aprovação da
Nabeirotel.

MARCA REGISTADA

As marcas registadas dos produtos da Nabeirotel aqui referidos, quer apareçam ou não em caracteres a
bold ou com o símbolo de marca registada ®, são marcas registadas de entidades da Nabeirotel. Os
nomes reais de empresas e produtos aqui mencionados podem ser marcas registadas dos respectivos
detentores.
A utilização destas marcas registadas, do nome da empresa Nabeirotel e do logo da empresa, excepto de
acordo com autorização aqui indicada, é expressamente proibida e poderá constituir uma violação da lei.

