Termo de responsabilidade relativo à utilização do site da Bejo
Este termo de responsabilidade é relativo à utilização do site da Bejo e das suas empresas
afiliadas, doravante designadas por Bejo. Quando só se aplicar à Bejo Ibérica, S.L.U. tal será
declarado no texto.
Ao utilizar este site, aceita os Termos e as Condições Gerais para a utilização do site da Bejo,
conforme estabelecidos infra. Também declara que não responsabilizará a Bejo ou as suas
subsidiárias pela informação, recomendações e/ou conselhos contidos neste site.
Termos e condições gerais para a utilização do site da Bejo Ibérica, S.L.U.
1. Este site foi criado com o maior cuidado possível. No entanto, a Bejo não fornece qualquer
garantia de que a informação, que também, mas não só, inclui uma variedade de descrições e
conselhos técnicos, contida ou referida neste site, se encontra completa, ou é precisa ou
adequada para os fins que o utilizador deste site lhe possa dar. A Bejo não aceita, portanto,
qualquer responsabilidade por danos diretos ou indiretos, acidentais, subsequentes ou punitivos
ou perdas de lucro resultantes da utilização deste site, salvo no caso de culpa grosseira ou dolo
da parte da Bejo. Além do mais, a Bejo não será responsabilizada por quaisquer danos, sejam
de que natureza forem, resultantes da incapacidade de utilização deste site.
2. A Bejo reserva o direito de alterar o conteúdo deste site, incluindo estes Termos e Condições
Gerais para utilização do site, de qualquer forma, em qualquer altura, ou por qualquer razão,
sem notificação prévia. A Bejo não poderá ser responsabilizada de forma alguma pelas
possíveis consequências dessas alterações. A Bejo é a única que pode fazer quaisquer
alterações a este site.
3. Este site pode conter links ou referências a outros sites. Como a Bejo não monitoriza o conteúdo
desses sites de terceiros, a mesma não aceita qualquer responsabilidade por informação
originária, direta ou indireta, de sites de terceiros.
4. Este site poderá conter referências a variedades que não estão disponíveis num determinado
país. Essas referências não implicam, em circunstância alguma, que a Bejo irá ou tem intenção
de vender essa variedade nesse país.
5. A Bejo não pode ser responsabilizada por quaisquer danos diretos ou subsequentes em
hardware e/ou software resultante direta ou indiretamente da utilização deste site.
6. Os nossos Termos e Condições Gerais de Venda e Entrega aplicam-se a todas as ofertas e a
todos os contratos efetuados entre a Bejo Ibérica, S.L.U., doravante designada por Vendedor, e
o Comprador, salvo indicação escrita em contrário.
A aplicação de quaisquer termos e condições do Comprador é expressamente recusada.
7. O conteúdo deste site, incluindo toda a informação e imagens, está protegido pela marca
registada da Bejo, salvo declaração em contrário. Nenhuma parte do conteúdo deste site pode
ser reproduzida e/ou publicada de qualquer forma por meio de impressão, fotocópia, microfilme,
meio digital ou outro, sem o consentimento prévio da Bejo, obtido por escrito.
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8. Estes termos e condições gerais de utilização do site da Bejo estão sujeitos à lei holandesa.
Todas as disputas serão resolvidas pelo Tribunal de Justiça de Alkmaar, Holanda.
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