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Termos e condições de utilização www.ronalgroup.com 

A utilização deste website e das respectivas aplicações está sujeita às condições enumeradas em seguida. Por 
favor, leia atentamente estas condições. Ao continuar a navegar neste website, está a aceitar as condições 
seguintes sem reserva. 

1. Âmbito de aplicação 

1.1 Estas condições de utilização aplicam-se à utilização deste website e a todos os websites com os 
quais tem ligações ("Website") da RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen e suas filiais 
("RONAL"). Quaisquer acordos individuais que celebre com a RONAL têm precedência sobre as 
presentes condições de utilização.  

1.2 Estas condições de utilização não regulamentam o processamento dos seus dados pela RONAL. 
No entanto, a RONAL sublinha que, ao utilizar este website, está a autorizar a recolha e o 
processamento dos seus dados de acordo com a declaração de privacidade da RONAL. Em vários 
pontos deste website, ser-lhe-á pedido que repita expressamente a sua aceitação das disposições 
de proteção de dados clicando no campo de confirmação correspondente e/ou a sua 
concordância com as Condições Contratuais Gerais. Estas disposições têm precedência sobre as 
presentes condições de utilização. No entanto, as presentes condições de utilização continuam a 
ser aplicáveis subsidiariamente. 

2. Objetivo do website 

Neste website, a RONAL fornece informações sobre a RONAL e também sobre os produtos e 
serviços oferecidos pela RONAL. Este website tem uma finalidade exclusivamente informativa. 
Nenhuma das informações aí publicadas representa uma oferta da RONAL.  

3. Os seus direitos de utilização 

3.1 Os seus direitos de utilização deste website limitam-se a aceder a este website, a visualizá-lo e a 
usar as aplicações aí disponíveis. Os dados de acesso que a RONAL lhe faculte para o uso de 
determinadas aplicações do website, destinam-se exclusivamente à sua utilização pessoal e 
devem ser tratados confidencialmente. 

3.2 Não dispõe de outros direitos de utilização deste website além destes. Em particular, não lhe é 
permitido 
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– alterar, copiar, apresentar, licenciar, publicar, carregar, reenviar ou divulgar de qualquer 
outra forma os conteúdos disponíveis neste website (como, p. ex., textos, fotografias, 
documentos, logótipos, marcas, designs, apresentações, software, vídeos ou know-how) 
sem o prévio consentimento expresso da RONAL ou do respectivo titular dos direitos. 
Naturalmente que pode, contudo, utilizar os conteúdos para aplicações próprias privadas 
no âmbito das disposições em matéria de propriedade intelectual aplicáveis.   

– transferir conteúdos com vírus, chamados "Cavalos de Tróia" ou outras programações 
que possam danificar ou prejudicar as funções do website; ou 

– inserir conteúdos nas aplicações do website que sejam falsos ou para cuja utilização não 
disponha de autorização. 

3.3 No caso de conteúdos deste website infringirem os seus direitos, assiste-lhe o direito de exigir à 
RONAL a supressão desses conteúdos. Para esse efeito, dirija- 
-se à RONAL. Fica exclusivamente ao critério da RONAL decidir se existe uma violação dos direitos 
e se é necessário ou não proceder à supressão. 

4. Sem garantias ou compromissos 

Todas as informações no website são disponibilizadas "tal como estão", sem quaisquer garantias 
ou compromissos, sejam implícitos ou explícitos.  

5. Exoneração de responsabilidade 

Na medida que seja permitido por lei, a RONAL declina toda a responsabilidade por quaisquer 
danos que derivem da utilização deste website. A RONAL não assume a responsabilidade, em 
particular, por danos resultantes das seguintes situações: 

– A falta de actualidade, exaustividade, precisão ou fiabilidade, quer das informações 
próprias, quer das informações de terceiros acessíveis no website; 

– Os conteúdos dos websites acessíveis por links que não são operados pela RONAL; 

– Avarias técnicas ou erros do website; 

– A existência de vírus ou outro software malicioso (malware); 

– Eventuais violações dos direitos de propriedade intelectual de terceiros. 
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6. Direito de alteração unilateral 

6.1 A RONAL reserva-se o direito de, unilateralmente em qualquer altura, proceder a alterações, 
actualizações ou inclusões no website, assim como de limitar ou impedir o seu acesso a este 
website ou a determinadas funções do website, sem indicar os motivos ou sem entrar em 
contacto consigo. 

6.2 Além disso, a RONAL reserva-se o direito de alterar unilateralmente estas condições de utilização 
em qualquer altura. No caso de se terem efetuado alterações, estas entram em vigor na data de 
publicação das condições revistas neste website. Se continuar a utilizar este website 
posteriormente, a RONAL parte do princípio que concorda com tais alterações. 

7. Foro competente e direito aplicável 

7.1 Os direitos e deveres das partes decorrentes da utilização do website regem-se exclusivamente 
pelo Direito Suíço, com exclusão das disposições de conflito de leis.   

7.2 O foro competente é Härkingen (Tribunal de Thal-Gäu em Balsthal, Suíça). Desde que, ao abrigo 
do Direito Suíço aplicável seja considerado consumidor, pode agir judicialmente nos restantes 
tribunais competentes. 
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