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Notas legais 

Notas legais sobre o uso das páginas de internet da ZF Friedrichshafen AG 

Ao acessar o conteúdo deste site, você estará concordando com os seguintes termos e 
condições aos quais o site está sujeito. O acesso a estas páginas da Web significa que 
você concorda com os seguintes termos e condições: 

Direitos autorais 

As páginas deste site oferecem informações sobre a ZF Friedrichshafen AG e seus produtos. Os 
textos, fotos, gráficos e layout, bem como todo o design gráfico destas páginas estão protegidos 
por direitos autorais. 
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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. Toda e qualquer 
reprodução de gráficos, fotos, arquivos de áudio, sequências de vídeos e textos em outras 
publicações eletrônicas 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 registradas e descrições/designações de marca 
protegidas da ZF Friedrichshafen AG e de suas subsidiárias. Isso se aplica especialmente a 
nomes de produtos, logotipos e emblemas da empresa. 

Isenção de responsabilidade por informações 

O conteúdo das páginas deste site serve exclusivamente para fins de informação geral. Apesar 
de a exatidão e a integralidade de todas as informações terem sido verificadas, é possível que 
este site contenha erros ou imprecisões. Por conseguinte, a ZF Friedrichshafen AG não assume 
nenhuma responsabilidade por danos de natureza material ou imaterial resultantes da exatidão, 
correção, integralidade e atualidade causados pela utilização ou não utilização de informações 
imprecisas ou incompletas oferecidas por este site. 

A ZF Friedrichshafen AG se isenta de qualquer responsabilidade com relação aos serviços 
oferecidos, como downloads de arquivos disponibilizados nas páginas do site da ZF 
Friedrichshafen AG. 

A isenção de responsabilidade não pode ser aplicada a todos os casos em que a ZF 
Friedrichshafen AG ou seus agentes tiverem de representar alegações de intenção ou 
negligência grave. A isenção de responsabilidade da Friedrichshafen AG também não é válida 
no caso de violações de obrigações, i.e., seu cumprimento é pré-requisito para a implementação 
adequada do contrato, e o usuário tem o direito de confiar no cumprimento dessas obrigações 
(deveres/obrigações substanciais do contrato); em caso de falta leve, as pretensões serão 
restritas em termos do valor devido, com base no dano contratual previsível no momento da 
celebração do contrato. A isenção de responsabilidade não se aplica a casos de danos a 
pessoas, responsabilidade no âmbito da Lei Alemã de Responsabilidade Civil pelo Fato do 
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 
trechos de páginas ou do conteúdo inteiro sem nenhuma notificação prévia. O mesmo é válido 
para a interrupção temporária ou definitiva de suas publicações. 

Área de abrangência 

Esta nota refere-se ao site da ZF Friedrichshafen AG em aftermarket.zf.com. 
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