LEIA ATENTAMENTE OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES ANTES DE
UTILIZAR ESTE WEBSITE
Quem somos e como nos contactar
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com é um website operado pela TWG Services Limited ("nós").
Estamos registados em Inglaterra e no País de Gales com o número de empresa
1883565 e sede social em TWENTY Kingston Road, Staines upon Thames, Surrey
TW18 4LG. O nosso endereço comercial principal é The Aspen Building, Floor 2,
Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. O nosso número para efeitos de IVA é
GB896118291.
Somos regulados pela Financial Conduct Authority.
Para nos contactar, envie um e-mail para EU.DPO@thewarrantygroup.com ou telefone
para a nossa linha de apoio ao cliente através do número 01594 863000.

Ao utilizar o nosso website, aceita estes termos
Ao utilizar o nosso website, confirma que aceita estes termos de utilização e que
concorda em cumpri-los.
Caso não concorde com estes termos, não deve utilizar o nosso website.
Recomendamos que imprima uma cópia destes termos para consulta futura.

Existem outros termos que podem ser aplicáveis a si
Estes termos de utilização referem-se aos seguintes termos adicionais que também se
aplicam à sua utilização do nosso website:
•

A nossa Política de Privacidade [INSERT AS LINK TO SITE'S PRIVACY POLICY],
que define os termos de acordo com os quais processamos quaisquer dados
pessoais que recolhemos de si ou que nos fornecer. Ao utilizar o nosso website,
autoriza esse processamento e garante que todas os dados fornecidos por si estão
corretos.

•

A nossa Política de Cookies [INSERT AS LINK TO COOKIE POLICY], que fornece
informações sobre os cookies no nosso website.
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O nosso website destina-se apenas a utilizadores da União Europeia (UE)
O nosso website destina-se a pessoas residentes na UE. Não garantimos que o
conteúdo disponível no ou através do nosso website seja adequado para utilização ou
esteja disponível noutros locais.

Como pode utilizar o material no nosso website
Somos proprietários ou detentores de todos os direitos de propriedade intelectual
relativos ao nosso website e ao material nele publicado. Este material está protegido
por leis e tratados de direitos de autor internacionais. Todos esses direitos são
reservados.
Pode imprimir uma cópia e pode descarregar excertos de quaisquer páginas do nosso
website para uso pessoal e pode alertar outras pessoas na sua organização para o
conteúdo publicado no nosso website.
Não pode, de qualquer forma, modificar as cópias impressas ou digitais de qualquer
material que imprimiu ou descarregou e não pode utilizar quaisquer ilustrações,
fotografias, sequências de vídeo ou áudio ou quaisquer imagens separadamente do
respetivo texto.
A nossa qualidade (e o de qualquer autor identificado) de autores do conteúdo no nosso
website deve ser sempre reconhecida.
Não pode utilizar qualquer parte do conteúdo do nosso website para fins comerciais
sem obter uma licença para tal junto de nós ou dos nossos licenciadores.
Caso imprima, copie ou descarregue qualquer parte do nosso website em violação
destes termos de utilização, o seu direito de utilização do website cessará de imediato e
deverá, a nosso critério, devolver ou destruir quaisquer cópias dos materiais que tiver
efetuado.

Não assumimos qualquer responsabilidade por vírus e não deve introduzi-los
É responsável pela configuração da sua tecnologia de informação, dos seus programas
informáticos e da plataforma de acesso ao nosso website. Deve utilizar o seu próprio
software antivírus.
Não deve utilizar indevidamente o nosso website introduzindo deliberadamente vírus,
cavalos de Troia, worms, bombas lógicas ou outro material nocivo ou tecnologicamente
prejudicial. Não deve tentar obter acesso não autorizado ao nosso website, ao servidor
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em que o nosso website está armazenado ou a qualquer servidor, computador ou base
de dados associado ao nosso website. Não deve atacar o nosso website através de um
ataque de negação de serviço ou de um ataque de negação de serviço distribuído. Ao
violar esta disposição, está a cometer uma infração penal nos termos da Computer
Misuse Act de 1990. Denunciaremos qualquer violação tal às autoridades de aplicação
da lei relevantes e cooperaremos com essas autoridades divulgando-lhes a sua
identidade. No evento de uma violação tal, o seu direito de utilização do nosso website
cessará de imediato.

Que jurisdição se aplica no caso de uma eventual disputa?
Se é um consumidor, tenha em atenção que estes termos de utilização, o seu objeto e a
sua formação são governados pela lei inglesa. Você e nós concordamos que os
tribunais de Inglaterra e do País de Gales terão jurisdição exclusiva, exceto se for
residente na Irlanda do Norte, caso em que também poderá instaurar um processo na
Irlanda do Norte, e se residir na Escócia, caso em que também poderá instaurar um
processo na Escócia.
Se é uma empresa, estes termos de utilização, o seu objeto e a sua formação (e
quaisquer disputas ou reclamações não contratuais) são governados pela lei inglesa.
Ambos concordamos que os tribunais de Inglaterra e do País de Gales têm jurisdição
exclusiva.

As nossas marcas comerciais são registadas
The Warranty Group® e o Logótipo do TWG são marcas comerciais registadas no
Reino Unido da The Warranty Group, Inc. Não pode utilizá-las sem a nossa autorização,
a não ser que sejam parte integrante de material que esteja a utilizar conforme
permitido em "Como pode utilizar o material no nosso website". Quaisquer outras
marcas comerciais apresentadas neste website são propriedade dos seus proprietários
e não podem ser utilizadas sem a sua permissão
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