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Aviso Legal 

Aviso legal sobre a utilização do site da ZF Friedrichshafen AG 

A utilização deste site está sujeita aos seguintes termos e condições. Ao aceder a estas 

páginas Web, o utilizador está a concordar com os seguintes termos e condições: 

Termos de Utilização 

O utilizador pode consultar os Termos de Utilização aqui 

mailto:marketing.portugal@zf.com
https://aftermarket.zf.com/ib/pt/portal-da-zf-aftermarket/informacoes-adicionais/informacao-legal/termos-de-uso/


Direitos de Autor 

Estas páginas Web apresentam informações sobre a ZF Friedrichshafen AG e os respetivos 

produtos. Os textos, fotografias, gráficos, layout, assim como todos os aspetos do design gráfico 

destas páginas estão protegidos por direitos de autor. 

O conteúdo completo destas páginas está protegido. É proibida sua cópia, distribuição ou 

alteração para fins comerciais. É permitido fazer o download e/ou imprimir textos, fotos e 

elementos gráficos somente para fins pessoais, particulares e não comerciais. Qualquer 

reprodução de gráficos, fotos, ficheiros de som, sequências de vídeos e textos noutras 

publicações eletrónicas ou impressas é permitida apenas com a autorização prévia da ZF 

Friedrichshafen AG. 

Menção de Marcas 

Salvo disposição em contrário, todas as marcas comerciais/marcas mencionadas nas páginas do 

site da ZF Friedrichshafen AG são marcas comerciais e descrições/designações de marcas 

denominativas legalmente protegidas da ZF Friedrichshafen AG e das suas subsidiárias. Isto é 

válido sobretudo para nomes de produtos, logótipos e emblemas da empresa. 

Isenção de Responsabilidade por Informações 

O conteúdo das páginas Web serve exclusivamente para fins de informação geral. Apesar de a 

precisão e a integridade de todas as informações terem sido verificadas, é possível que este site 

contenha erros ou imprecisões. Por conseguinte, a ZF Friedrichshafen AG declina qualquer 

responsabilidade por danos materiais ou imateriais resultantes relativos à precisão, correção, 

integridade e temática decorrentes da utilização ou não utilização de informações imprecisas ou 

incompletas presentes neste site. 

A ZF Friedrichshafen AG declina igualmente qualquer responsabilidade relativa aos serviços 

oferecidos, como transferências de ficheiros disponibilizados nas páginas Web da ZF 

Friedrichshafen AG. 

A isenção de responsabilidade não pode ser aplicada a todos os casos em que a ZF 

Friedrichshafen AG ou os seus agentes sejam chamados à responsabilidade por alegações de 

negligência grosseira ou grave. De igual forma, a isenção de responsabilidade da 

Friedrichshafen AG tampouco é válida no caso de violações de obrigações, cujo cumprimento é 

o principal pré-requisito para a implementação adequada do contrato e no qual é legítimo o 

utilizador confiar (deveres/obrigações fundamentais); não obstante, em caso de negligência 

menor, as reclamações serão restritas em termos do valor devido, baseado no dano contratual 

previsível no momento da celebração do contrato. A isenção de responsabilidade não se aplica 

em casos de danos pessoais, responsabilidade no âmbito da Lei Alemã de Responsabilidade 

pelo Produto, responsabilidade por ausência de garantias contratualmente acordadas e por dolo. 

A ZF Friedrichshafen AG reserva-se o direito expresso de alterar, acrescentar ou eliminar partes 

das páginas disponibilizadas ou a oferta completa sem nenhuma notificação prévia. O mesmo é 

válido para a interrupção temporária ou definitiva das publicações. 

Âmbito 

Este aviso refere-se ao site da ZF Friedrichshafen AG disponível no endereço aftermarket.zf.com 

http://aftermarket.zf.com/
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