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Bem-vindo a este Web site. A Axalta coloca este site à sua disposição mediante os Termos e condições apresentados em seguida. A
utilização deste site subentende a aceitação das condições dispostas adiante. Caso deseje colocar alguma questão relativamente a estas
condições, queira contactar Axalta.

Informações
Se assim o desejar, a Axalta poderá alterar e/ou interromper o funcionamento de partes ou da totalidade deste site a qualquer momento, sem
aviso prévio, e não assume qualquer responsabilidade pela actualização do site.

Direitos autorais
Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, gráficos, ficheiros de som, ficheiros de animação, ficheiros de vídeo e respectiva
apresentação nos sites da Axalta estão protegidos por direitos autorais e por outras leis de protecção da propriedade intelectual. Estes
objectos não podem ser copiados para utilização ou distribuição comercial, nem podem ser modificados ou reenviados para outros sites. Esta
disposição aplica-se especificamente a reproduções, traduções, arquivamento em microfilme e processamento electrónico de dados.

Marcas comerciais
O logo Axalta, Axalta, Axalta Coating Systems, e todos os produtos Axalta e serviços estao registado sob, Axalta Coating Systems, LCC e/ou
os seus afiliados. Outras marcas sao propriedade das respectivas. É proibida a utilização destas marcas comerciais sem o consentimento
prévio, por escrito, da Axalta.

Informações sobre o produto específicas de cada país
A Axalta fornece informações relativas aos seus negócios globais e locais que poderão não ser relevantes para os visitantes em todo o
mundo. Se os produtos, programas e serviços Axalta mencionados neste site não estiverem disponíveis no seu país, a referência aos
mesmos não implica que a Axalta pretenda introduzir estes produtos, programas ou serviços no país. Contacte o representante local da
Axalta para obter mais informações sobre os produtos disponíveis no seu país.

Isenção de garantias
A Axalta teve o máximo cuidado ao coligir e apresentar todas as imagens, textos, preços e outros conteúdos, cuja apresentação neste Web
site tem apenas fins informativos. No entanto, mesmo nos casos em que estas informações sejam utilizadas para encetar relações comerciais,
a Axalta não garante a precisão e integralidade de quaisquer informações contidas neste site. Salvo no caso de danos directos causados por
falta grave intencional ou negligência grave da Axalta, a Axalta não se responsabiliza por quaisquer danos directos, indirectos, excepcionais,
punitivos, acessórios ou outros que resultem da, ou estejam relacionados com a, visita a este Web site, incluindo, entre outros, perda de
lucros, interrupção de negócios e perda de programas ou dados electrónicos.
A Axalta exclui ainda quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade, adequação para qualquer fim específico ou não violação de leis e
patentes ou outros direitos de terceiros.

Ligações
Para conveniência dos visitantes deste site, a Axalta fornece ligações e faz referência a outros Web sites. No entanto, algumas ligações
presentes neste site poderão conduzir a recursos localizados em servidores cuja manutenção é da responsabilidade de terceiros e sobre os
quais a Axalta não tem qualquer controlo. A Axalta não é responsável pelo conteúdo de terceiros nem pela disponibilidade dos sites de
terceiros ou respectivos conteúdos.
Todos os ligações a Web sites da Axalta efectuados por terceiros deverão ser aprovados por escrito pela Axalta, excepto nos casos em que a
Axalta consinta as ligações nas quais o/os link/s e as páginas activadas pelo ligação não:
criem estruturas ou ambientes em redor de qualquer página ou materiais no site da Axalta ou que atraves da utilização de outras
técnicas alterem de alguma maneira a apresentação ou aparência visual de qualquer conteúdo no Web site da Axalta;
criem comparações de produtos ou serviços da Axalta com produtos ou serviços da concorrência;
reproduzam qualquer materia do Web site da Axalta ou qualquer logotipo ou marca registada sem autorização especifica e escrita da
Axalta;
falseiem a sua relação com a Axalta;
impliquem a aprovação ou aceitação da Axalta relativo ao ligação ou páginas activadas pelo ligação ou das ofertas de serviços ou
produtos correspondentes.
apresentem impressões falsas ou enganosas sobre a Axalta ou que de alguma forma prejudiquem o valor associado ao nome da
Axalta e marcas relacionadas;
contenham conteúdo que possam ser interpretado como abusivo, ameaçador, ofensivo, profano, excessivamente violento, ou que

viole ou encoraje outros a violar qualquer lei aplicável;
contenham conteúdo que possa ser interpretado como obsceno, pornográfico ou sexualmente explícito.

Exibição de cores
O conteúdo mostrado nesta página é apenas para fins informativos e não é vinculativo. A exibição de cores em particular depende das
propriedades e definições do hardware. Variações de cores entre as cores exibidas no ecrã e a aparência real das cores não podem por isso
ser excluídas.

Sem licença
A propriedade intelectual apresentada neste Web site, incluindo patentes, marcas comerciais e direitos autorais, está protegida. Nenhum
elemento deste site poderá ser interpretado como garantindo, implicitamente ou de outra forma, qualquer licença ou direito sobre ou
relacionado com os direitos de propriedade intelectual sem o consentimento expresso, por escrito, da Axalta ou, se não da Axalta, do detentor
dos respectivos direitos.

Confidencialidade da palavra-chave
Caso seja atribuída ao utilizador uma palavra-chave, fica responsável pela Segurança e Confidencialidade da mesma. Qualquer transferência
para terceiros é proibida. A palavra-chave será para uso exclusivo do acesso à plataforma e para uso dos serviços aí existentes. O utilizador
é responsável por todas as entradas e transacções efectuadas sob o seu nome. Caso o utilizador tenha conhecimento que parte não
autorizado tenha acesso à sua palavra-chave, fica obrigado a muda-la imediatamente.

Jurisdição
Este site foi criado de forma a estar em conformidade com a lei alemã. A Axalta não garante a conformidade com as leis de quaisquer outros
países. Quaisquer reclamações ou processos associados ao site ou à utilização do mesmo serão regidos e interpretados segundo as leis
alemãs, excluindo os seus conflitos de princípios legais, salvo especificação em contrário em relação a uma transacção específica.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/terms-of-use.print.html

