TERMOS & CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÂO DO SITE DA PERFINOX
A PERFINOX pretende informar os utilizadores sobre os produtos e os serviços que disponibiliza
no seu website: http://www.perfinox.pt
Ao aceder ao website da PERFINOX em http://www.perfinox.pt o Utilizador subscreve
expressamente os termos e as condições a seguir indicados:
1. A PERFINOX não garante que o acesso ao website não sofra interrupções ou
perturbações resultantes de problemas técnicos. Também não assume qualquer
responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de eventuais situações de
impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso ao website acima referido;
2. A PERFINOX não garante a total imunidade do website acima referido a ataques de
hackers e vírus ou outros softwares de intrusão;
3. As informações prestadas são de caráter geral e meramente indicativas, destinando-se,
em exclusivo, a permitir ao Utilizador uma adequada ponderação do leque de produtos
e serviços disponibilizados, pelo que o Utilizador assume todos os riscos resultantes da
utilização da informação a que tem acesso no website acima referido, sendo o único e
exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base na mesma;
4. A PERFINOX não se responsabiliza por faltas de veracidade, falhas de qualidade,
incorreções, erros e imprecisões que possam verificar-se em conteúdos presentes neste
website, muito embora envide todos os esforços para os corrigir, quando detetados;
5. A PERFINOX declina qualquer responsabilidade por prejuízos ou danos materiais ou
pessoais que possam advir direta ou indiretamente da indevida utilização do seu
website;
6. O presente website pode conter links para outros sites externos que não são
controlados pela PERFINOX;
O nosso relacionamento com os referidos sites não implica um endosso dos produtos
e/ou serviços vendidos ou anunciados e não nos responsabilizamos por faltas de
veracidade, falhas de qualidade, incorreções, erros e imprecisões que possam verificarse em conteúdos de outros portais ou websites, e sobre os quais A PERFINOX não exerce
qualquer controlo, para onde remetem as ligações de hipertexto, também denominadas
“hyperlinks” ou “links” presentes neste website;

Uma vez que esses sites não são de propriedade da empresa, não podemos garantir a
qualidade, adequação ou operação dos mesmos, podendo existir recolha de dados de
acordo com a política de privacidade dos sites externos;
Recomendamos que nunca forneça os seus dados a qualquer entidade sem consultar
previamente a respetiva política de privacidade dessa entidade;
7. A PERFINOX reserva-se o direito de alterar as informações e, em geral, o conteúdo do
website acima referido, sem qualquer aviso prévio, com exceção daqueles a que a lei
expressamente o obrigue;

