
 

 

MODELO DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DE UM SITE 
 

Nenhuma garantia 

Este site é fornecido "no estado em que se encontra", sem observações ou garantias, 
expressas ou implícitas. A THERMOPLAY não irá apresentar qualquer observação ou garantia 
em relação a este site ou às informações e materiais nele fornecidos. 
Salvaguardando os aspetos gerais do parágrafo anterior, a THERMOPLAY não garante: 
 que este site esteja sempre ou completamente disponível ou 
 que as informações presentes neste site sejam completas, verdadeiras, precisas e não 

enganosas. 
Nenhum conteúdo deste site constitui ou pretende constituir uma sugestão de qualquer 
natureza. Em caso de necessidade de aconselhamento em relação a qualquer tema, consultar 
um profissional em matéria. 

 
Limitação de responsabilidade 
A THERMOPLAY não poderá ser responsabilizada em relação ao conteúdo, uso deste site ou 
outro associado ao mesmo: 
 por qualquer perda direta, na medida em que o site é fornecido gratuitamente; 
 por qualquer perda indireta, especial ou consequente ou 
 por perdas comerciais, perda de ganhos, rendimentos, lucros ou poupanças 

presumidas, perda de contratos ou de relações comerciais, perda de reputação ou do 
valor de iniciação ou perda ou corrupção de informações ou dados. 

Estas limitações de responsabilidade aplicam-se também se a THERMOPLAY for 
expressamente informada sobre essas potenciais perdas. 

 
Exceções 
Nenhum conteúdo da cláusula de exclusão de responsabilidade do site exclui ou limita 
qualquer garantia que seja ilícito excluir ou limitar nos termos da lei; e nenhum conteúdo da 
cláusula de exclusão de responsabilidade do site exclui ou limita a responsabilidade da 
THERMOPLAY em relação a: 
 morte ou lesões pessoais provocadas por negligência por parte da THERMOPLAY; 
 fraude ou declaração fraudulenta por parte da THERMOPLAY ou 
 situações em que, por parte da Thermoplay, seria ilegal ou ilícito excluir ou limitar ou 

tentar excluir ou limitar a própria responsabilidade. 
 

Razoabilidade 
Ao utilizar este site, o utilizador aceita que as exclusões e limitações de responsabilidade indicadas 
na cláusula de exclusão de responsabilidade do site são consideradas razoáveis. 
Se não considerar que são razoáveis, não deverá utilizar o site. 
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Terceiros 
O utilizador aceita que, enquanto sociedade por ações, a THERMOPLAY tem interesse em 
limitar a responsabilidade pessoal dos seus funcionários e colaboradores. O utilizador 
concorda em não apresentar qualquer reivindicação pessoal perante os funcionários e 
colaboradores da THERMOPLAY em relação a perdas sofridas e associadas a este site. 

 
 

 
Salvaguardando o referido no parágrafo anterior, o utilizador autoriza que as limitações de 
garantia e responsabilidade estabelecidas na cláusula de exclusão de responsabilidade do 
site protejam funcionários, colaboradores, agentes, associados, sucessores, titulares de 
direito e subfornecedores da THERMOPLAY e a própria THERMOPLAY. 

 
Disposições inaplicáveis 
Se qualquer uma das disposições presentes na cláusula de exclusão de responsabilidade do 
site for ou resulte ser inaplicável em conformidade com a lei em vigor, permanece invariável 
a aplicabilidade das outras disposições contidas na mesma. 
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