
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES PARA O USO DO SITE THERMOPLAY 
 

 
Introdução 
Os termos e condições regulam e disciplinam o uso do site por parte do utilizador. Ao utilizar o presente site, 
o utilizador aceita todos os termos e as condições devem ser consideradas integralmente aceites. 
Para o uso deste site, é necessário ter 18 anos de idade. 
Ao utilizar este site, o utilizador garante e afirma ter pelo menos 18 anos de idade. 
Este site utiliza cookies. Com o uso deste site e a aceitação dos termos e condições, o utilizador autoriza o uso 
de cookies por parte da Thermoplay, em conformidade com os termos nas normas sobre a tutela da 
privacidade da Thermoplay. 
 
Licença de uso do site 
Exceto declaração em contrário, a Thermoplay e/ou os seus licenciantes são titulares dos direitos de 
propriedade intelectual do site e do material nele publicado. Em conformidade com a licença apresentada em 
seguida, todos estes direitos de propriedade intelectual são reservados. 
Em conformidade com as restrições indicadas em seguida, bem como com os termos e condições, é 
concedida a faculdade de visionar, descarregar, para fins de memorização temporária, e imprimir páginas do 
site para uso pessoal. 
É expressamente proibido: 

• republicar material proveniente do site (incluindo a republicação noutro site); 
• vender, alugar ou ceder em sublicença material proveniente do site; 
• mostrar publicamente material proveniente do site; 
• reproduzir, duplicar, copiar ou utilizar de outra forma para fins comerciais o material presente neste 

site; 
• editar ou modificar de qualquer outra forma o material presente neste site; 
• redistribuir material proveniente deste site, exceto os conteúdos especificamente e expressamente 

disponibilizados para redistribuição. 
Caso os conteúdos tenham sido especificamente disponibilizados para a redistribuição, poderão apenas ser 
redistribuídos [dentro da vossa organização]. 
 
Uso aceitável 
A utilização deste site não deverá causar qualquer dano, nem danos ao mesmo ou prejudicar a disponibilidade 
ou acessibilidade ao site; é igualmente proibido qualquer uso ilícito, ilegal, fraudulento ou danoso ou 
associado a atividades ou fins ilícitos, ilegais, fraudulentos ou danosos. 
Este site não pode ser utilizado para copiar, memorizar, alojar, transmitir, enviar, usar, publicar ou distribuir 
material constituído por (ou associado a) spyware, vírus informáticos, cavalos de tróia, vermes, keyloggers, 
rootkits ou outro malware. 
Não é permitido o exercício de qualquer atividade sistemática ou automatizada de recolha de dados 
(incluindo sem restrições web scraping, data mining, extração de dados e data harvesting) neste site ou 
associado a este site, sem a expressa autorização por escrito da Thermoplay. 
Não é permitido o uso deste site para transmitir ou enviar comunicações comerciais não requeridas. 
Da mesma forma, não é permitido o uso deste site para qualquer fim de marketing sem a expressa autorização 
por escrito da Thermoplay. 
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Acesso restrito 
O acesso a algumas áreas deste site é restrito. A Thermoplay reserva-se, à sua discrição, o direito de limitar o 
acesso a todo o site ou a áreas específicas do mesmo. 
Se a Thermoplay fornecer um user ID e uma palavra-passe para permitir o acesso às áreas restritas deste site 
ou a outros conteúdos e serviços, deverá ser necessariamente mantida em segredo a palavra-passe o user ID. 
A Thermoplay reserva-se a faculdade de desabilitar o user ID e palavra-passe à sua exclusiva discrição, sem 
pré-aviso ou justificação. 
 
Conteúdo gerado pelos utilizadores 
Nos termos e condições, por "conteúdo gerado pelos utilizadores" entende-se o material (incluindo sem 
restrições, imagens, material áudio, material vídeo e material audiovisual) que o utilizador envia para o site, 
qualquer que seja a intenção. 
É concedida à Thermoplay uma licença global, irrevogável, não exclusiva, isenta de direitos de autor, para 
usar, reproduzir, adaptar, publicar, traduzir e distribuir os conteúdos gerados pelos utilizador em qualquer 
suporte existente e de futura criação. O utilizador confere igualmente à Thermoplay o direito de conceder 
estes direitos em sublicença tal como o direito de interpor um processo judicial por contrafação destes 
direitos. 
O conteúdo gerado pelo utilizador não deve ser ilegal ou ilícito, não deve violar os direitos legais de terceiros 
nem deve provocar ações legais em nome do utilizador ou da Thermoplay ou de terceiros (em todo o caso, 
nos termos das normas aplicáveis). 
Não é permitido enviar ao site conteúdo gerado pelo utilizador que está ou tenha sido sujeito a processos 
legais ou outras denúncias equivalentes. 
A Thermoplay reserva-se o direito de editar ou remover qualquer material enviado para este site, ou 
memorizado nos servidores da Thermoplay ou alojado ou publicado neste site. 
Apesar dos direitos que a Thermoplay tem em relação ao conteúdo gerado pelos utilizadores e derivantes dos 
termos e das condições em causa, a Thermoplay não se compromete a monitorizar o envio desses conteúdos 
ao site ou a sua publicação no mesmo. 
 
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 
• que as informações presentes neste site sejam completas, verdadeiras, precisas e não enganosas. 

Nenhum conteúdo deste site constitui 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 
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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 imputável à Thermoplay; 
• fraude ou declarações fraudulentas imputáveis à Thermoplay; 
• situações em que, por parte da Thermoplay, seria ilegal ou ilícito excluir ou limitar a própria 

responsabilidade. 
 
Razoabilidade 
Ao utilizar este site, as exclusões e limitações de responsabilidade indicadas na cláusula de exclusão de 
responsabilidade do site são consideradas razoáveis. 
Caso não sejam consideradas razoáveis, este site não deverá ser utilizado. 
 
Terceiros 
Constata-se que a Thermoplay é uma sociedade por quotas. 
Para efeitos deste conhecimento, o uso deste site implica a renúncia ao exercício de qualquer reivindicação 
direta perante os funcionários e colaboradores da Thermoplay em relação a perdas sofridas e associadas a 
este site. 
Salvaguardando o referido no parágrafo anterior, com a utilização deste site autoriza-se 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. 
 
Exclusão 
O uso do site envolve a obrigação de isentar a Thermoplay de qualquer perda, dano, custo, responsabilidade 
e despesa (incluindo, sem restrições, custas legais e qualquer quantia paga pela Thermoplay a terceiros para 
o pagamento de uma reclamação ou disputa por sugestão dos assessores jurídicos da Thermoplay) 
suportados ou sofridos pela Thermoplay, decorrentes da violação de qualquer uma das disposições contidas 
nos termos e condições ou decorrentes de uma reivindicação por parte do utilizador, de acordo com a qual o 
utilizador teria violado qualquer uma das disposições contidas nos termos e nas condições. 
 
Violações dos termos e condições 
Sem prejuízo dos outros direitos da Thermoplay, referidos nestes termos e condições, se os referidos termos 
e condições forem violados de alguma forma, a Thermoplay tem o direito de tomar as iniciativas legais que 
julgar apropriadas perante a violação, incluindo o impedimento imediato de acesso ao site ao utilizador, o 
bloqueio de acesso ao site por computadores que usam o endereço IP do utilizador, o contacto do fornecedor 
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de serviços de internet do utilizador para solicitar o bloqueio do seu acesso ao site, além da interposição de 
uma eventual ação legal contra o utilizador. 
 
Alteração 
A Thermoplay poderá rever os termos e as condições. As alterações entrarão em vigor a partir da data de 
publicação no site dos termos e condições modificados. 
Assim, recomenda-se que se consulte periodicamente esta página para assegurar que conhece a versão 
atualizada. 
 
Atribuição 
A Thermoplay pode transferir, subcontratar ou tratar de outra forma os seus direitos e/ou obrigações de 
acordo com os presentes termos e condições sem qualquer comunicação ou autorização por parte do 
utilizador.  
Não é permitida a transferência, a subcontratação dos seus direitos e/ou obrigações de acordo com os 
presentes termos e condições. 
 
Cláusula de salvação 
Se um tribunal ou outra autoridade competente estabelecer que uma disposição contida nos termos e 
condições é ilícita e/ou inaplicável, as outras disposições continuarão em vigor.  Caso uma disposição ilícita 
e/ou inaplicável seja lícita ou aplicável se uma parte da mesma for cancelada, deverá considerar-se cancelada 
essa parte, enquanto o resto da disposição continuará a ter eficácia. 
 
Acordo integral 
Estes termos e condições constituem o acordo integral entre o utilizador e a Thermoplay em relação à 
utilização deste site e substituem todos os anteriores acordos relativos ao seu uso do site. 
 
Direito e jurisdição 
Os termos e condições serão disciplinados e interpretados em conformidade com o direito italiano. Eventuais 
controvérsias que surjam entre as partes relativamente à formulação, interpretação e validade dos presentes 
termos e condições estarão sujeitas à exclusiva jurisdição italiana e o foro exclusivamente e 
inderrogavelmente competente, nos termos e para os efeitos dos artigos 28.º e 29.ª parágrafo 2 do C.P.C., será 
o de Aosta. 
 
Registos e autorizações 
A Thermoplay está registada na Câmara de Comércio de Aosta. O número de registo da Thermoplay é 
C.C.I.A.A. 72463  
O número de identificação fiscal da Thermoplay é IT 01161080070. 
 
Dados relativos à Thermoplay 
O nome completo da Thermoplay è Thermoplay S.p.A. 
O endereço registado da Thermoplay é Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Itália. 
Pode contactar a Thermoplay via e-mail para o endereço thermoplay@thermoplay.com 
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