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TERMOS DE UTILIZAÇÃO 

 

 

Tekcleanparts, Lda., doravante designada “Tekclean”, é detentora do presente website. A utilização da página 
www.tekclean.pt reconhece os termos e condições gerais abaixo enumerados e descritos; a sua aceitação é 

absolutamente indispensável à utilização dos serviços e informações aqui prestados. Caso não concorde com os 
mesmos, deverá cessar imediatamente a utilização deste site. 

 

À Tekclean reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos imediatos, 
alterar, adicionar, atualizar, eliminar (total ou parcialmente) os presentes Termos e Condições de Utilização e Política 

de Privacidade. O utilizador deve consultar periodicamente a página dos Termos e Condições de Utilização e a Política 
de Privacidade para confirmar se foram efetuadas quaisquer atualizações ou alterações. 

 

Utilização do Website 

Os Utilizadores que visitam o Website podem aceder e ler todo o conteúdo contido no mesmo, sem necessidade de 
registar dados ou informações pessoais. 

A informação disponibilizada no website www.Tekclean.pt pode ser visualizada, copiada, impressa e distribuída 
exclusivamente para uso não comercial, e desde que contenha em todas as cópias o aviso legal de copyright. 

O conteúdo deste site não poderá ser modificado ou reinterpretado de forma a ficar protegido sob outro copyright, 
patente, marca ou registo de propriedade intelectual que não pertença à Tekclean. 

É permitida a reprodução de parte da informação contida neste site, desde que a fonte seja mencionada, se destine a 
fins não comerciais, tenha sido obtida de forma lícita e não conflitue com dados legalmente protegidos. 

 

Este Website, ou qualquer um dos nossos serviços, não deverá ser utilizado: 

• Por qualquer razão ou finalidade que seja ilegal, difamatória, ofensiva, prejudicial, abusiva, invasiva da 
privacidade de outrem ou censurável; 

• De forma que possa prejudicar ou interromper este site ou qualquer um dos nossos serviços; 

• Para transmitir vírus ou outra codificação maliciosa que possa danificar ou perturbar equipamento ou sistema 
informático ou equipamento de telecomunicações; 

• De forma que possa ofender outrem ou prejudicar a Tekclean designadamente, enviar ou disponibilizar 
qualquer conteúdo ilegal, falso, enganoso, ameaçador, maldoso, abusivo, difamatório, injurioso, invasivo da 
privacidade, prejudicial ou ainda que possa afetar negativamente a imagem ou atividade da Tekclean; 

• Para promover qualquer tipo de atividade comercial, ou enviar ou disponibilizar informação ou conteúdos que 
pertencem a terceiros e que não tem o direito de utilizar, como, por exemplo, conteúdos protegidos por direitos 
de autor de terceiros ou conteúdos que contenham dados pessoais de terceiros. 

 

Informação Legal 

Informamos que o conteúdo deste site é meramente informativo. 

Dada a natureza evolutiva das leis, normas e regulamentos, bem como das características e natureza da comunicação 
eletrónica, poderá haver atrasos, inexatidões ou omissões em informações contidas no site, pelo que deverá ser 

sempre consultada a versão dos atos publicados no Diário da República, que é considerada autêntica. 
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A Tekclean exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer relacionados com a informação 
contida neste site, nomeadamente por erros ou imprecisões de transcrição. 

Todos os conteúdos e informações publicados no presente website são da responsabilidade da Tekclean. No entanto, 
a mesma poderá não estar totalmente atualizada. Por conseguinte, não nos podemos responsabilizar por quaisquer 

ações tomadas como resultado de ou com base nas informações contidas ou fornecidas por este site, seja numa ação 
de contrato, negligência ou outra ação ilícita. 

Caso deseje reportar as suas preocupações relativas a qualquer conteúdo disponível, por favor, envie um e-mail 
diretamente para info@tekcleanparts.com 

Algumas hiperligações deste site acedem a sites de terceiros sobre os quais a Tekclean não tem qualquer controlo, 
como tal, a Tekclean não garante a exatidão, correção ou qualquer outro aspeto da informação contida nos referidos 

sites. A Tekclean não endossa quaisquer sites vinculados ou os produtos/serviços que são fornecidos nesses Sites. Os 
conteúdos nos sites vinculados podem mudar ao longo do tempo pelo que recomendamos a verificação dos termos e 

políticas dos referidos sites. 

Ao fornecer neste site uma hiperligação para um site externo, a Tekclean fá-lo na boa-fé de que este contenha ou 
possa conter informações relevantes adicionais às apresentadas no seu próprio site. A existência dessa hiperligação 

não implica nem pressupõe a sua revisão e aprovação por parte da Tekclean. 

 

Copyright 

Todos os elementos contidos no Website da Tekclean, nomeadamente textos, fotos, ilustrações e outros estão 
protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. 

É expressamente proibido o uso comercial, a cópia, reprodução e divulgação de textos, fotos, ilustrações e outros 
elementos contidos no Website sem autorização expressa da Tekclean, independentemente dos meios para tal 

utilizados, com a exceção do direito de citação definido na lei. 

A Tekclean reserva-se o direito de agir judicialmente contra qualquer cópia, reprodução, difusão ou exploração 
comercial não autorizadas dos elementos contidos neste site, nomeadamente textos, fotos, ilustrações e outros. 
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