
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS – SITE FRISERPA 

 

No presente documento encontra os Termos e Condições Gerais do Site Friserpa, 

aconselhando-se a sua leitura atenta antes de aceder e usar os serviços e 

funcionalidades do presente site. 

Os presentes Termos e Condições estabelecem como cada utilizador pode aceder e 

utilizar os serviços, produtos e conteúdos disponibilizados no site Friserpa. 

A política de privacidade da Friserpa faz parte integrante dos presentes Termos e 

Condições. 

 

1 – Site Friserpa 

 

O site Friserpa é da titularidade da FRISERPA – EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, LDA, 

pessoa coletiva no 505358948, com sede em Avenida da Paz 1 C - 7830-320 Serpa, 

doravante designada por FRISERPA, sendo de sua propriedade e gestão exclusivas 

gerindo-se a sua utilização pelos presentes Termos e Condições. 

 

2 – Aceitação dos Termos e Condições 

 

2.1 – Ao fazer uso das funcionalidades disponíveis no site Friserpa, o utilizador aceita 

os presentes Termos e Condições, bem como a Política de Privacidade que deles faz 

parte integrante. 

2.2 – O utilizador declara ter capacidade e legitimidade para prestar a sua aceitação 

aos presentes Termos e Condições bem como para o seu cumprimento. 

2.3 – Caso o utilizador não aceite os presentes Termos e Condições e/ou a Política de 

Privacidade, o utilizador deve abster-se de utilizar o site Friserpa. 



 

3 – Alteração dos Termos e Condições 

3.1 – A Friserpa reserva-se no direito de, a qualquer momento e sem necessidade de 

aviso prévio ou notificação do utilizador, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar total 

ou parcialmente os presentes Termos e Condições. 

3.2 – As futuras versões dos presentes Termos e Condições e da Política de 

Privacidade serão publicadas no site Friserpa, produzindo os seus efeitos a partir 

desse momento. 

3.3 – É dever do utilizador consultar periodicamente a página do site Friserpa relativa 

aos Termos e Condições e à Política de Privacidade para confirmar quais as versões 

em vigor. 

3.4 – As alterações aos Termos e Condições vinculam o utilizador assim que o mesmo 

aceda ao site Friserpa em data posterior à publicação das alterações. 

3.5 – Caso o utilizador não concorde com alguma das regras de utilização do site 

Friserpa que tenham sido alteradas, deverá abster-se de utilizar o site. 

 

4 – Propriedade Intelectual e Industrial 

 

4.1 – O utilizador reconhece que o site Friserpa e os seus conteúdos se encontram 

protegidos por direitos de propriedade intelectual e industrial, incluindo direitos de 

autor, marcas, patentes, bem como outros direitos que sejam propriedade exclusiva 

da Friserpa ou de terceiros com quem a mesma haja contratado, comprometendo-

se a respeitar esses direitos. 

4.2 – O utilizador reconhece que a permissão dada pela Friserpa para aceder ao site 

não configura uma licença ou direito sobre o mesmo ou sobre os seus conteúdos. 

4.3 – O utilizador não poderá fazer qualquer tipo de aproveitamento do site Friserpa 

ou dos seus conteúdos para criar produtos, serviços ou outros fins que não os 



previstos no site Friserpa, designadamente para fins comerciais, não podendo ainda 

reproduzir, duplicar, copiar, transmitir ou comercializar o conteúdo do site bem como 

o seu design ou qualquer informação fornecida através do mesmo. 

4.4 – Ocorrendo uma violação de direitos de Propriedade Inteletual ou Industrial ou 

existindo suspeita fundada dessa violação, a Friserpa poderá bloquear o acesso do 

utilizador responsável pela mesma, podendo igualmente recorrer aos meios judiciais 

e extrajudiciais necessários à proteção desses direitos e ao ressarcimento dos 

prejuízos decorrentes da referida violação, bem como à indemnização legalmente 

prevista. 

4.5 – A Friserpa autoriza a consulta, download e impressão dos conteúdos do site 

Friserpa pelo utilizador, desde que sejam respeitadas as seguintes condições: 

4.5.1 – Utilização estritamente para fins pessoais e não comerciais; 

 4.5.2 – Não modificação de conteúdos; 

 4.5.3 – Não eliminação ou modificação de menções relativas a direito de 

propriedade ou marca comercial expressos nos conteúdos do site Friserpa. 

 4.5.4 – Não produção, reprodução ou distribuição de trabalhos baseados nos 

conteúdos do site Friserpa excepto nos casos em que tais atos sejam 

expressamente autorizados pela Friserpa. 

 4.5.5 – Quando verificadas as condições descritas, qualquer imagem ou 

impressão dos conteúdos do site Friserpa deverá mencionar “© 2021, Friserpa, todos 

os direitos reservados”. 

 

5 – Funcionalidades disponibilizadas 

 

5.1 – Através do site Friserpa, são disponibilizados ao utilizador várias 

funcionalidades, tais como: 

 5.1.1 – Consulta de produtos 



 5.1.2 – Acesso a loja online 

 5.1.3 – Subscrição de newsletters 

 5.1.4 – Apresentação de pedidos nos formulários digitais 

 

6 – Responsabilidade 

6.1 – O site Friserpa foi desenvolvido com o objetivo de informar e esclarecer os 

utilizadores sobre as atividades desenvolvidas pela empresa bem como permitir aos 

mesmos o acesso a funcionalidades específicas. 

6.2 – A Friserpa esclarece que as informações prestadas no site Friserpa têm carácter 

meramente indicativo e que, apesar de terem sido objeto de uma análise 

pormenorizada, poderão conter erros ou imprecisões. 

6.3 – A Friserpa não se responsabiliza por qualquer erro ou omissão relacionada com 

as informações contidas no site bem como por qualquer decisão baseada nessas 

informações tomada pelo utilizador. 

6.4 – Dentro dos limites legais, a Friserpa, os seus colaboradores, agentes e parceiros, 

não serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes do 

acesso ao site Friserpa bem como por defeitos, vírus, ataques informáticos levados 

a cabo por terceiros. 

6.5 – O utilizador reconhece que o uso que faça do site Friserpa é por sua conta e 

risco, sendo o único responsável por qualquer dano que resulte desse uso. 

 

7 – Dados pessoais 

O uso do site Friserpa que conduza a fornecimento ou tratamento de dados pessoais 

será regulamentado pela política de privacidade anexa aos presentes termos e 

condições. 

 

 



8 – Ligação a outras entidades ou conteúdos 

8.1 – O site Friserpa poderá incluir ligações para páginas de terceiros não 

pertencentes à empresa. 

8.2 – A Friserpa não se responsabiliza pela exatidão dos conteúdos das páginas 

referidas no número anterior que não tenham sido por si aprovados. 

 

9 – Legislação e jurisdição 

 

9.1 – Os presentes termos e condições estão sujeitos à legislação vigente no 

ordenamento jurídico português. 

9.2 – Para a resolução de quaisquer conflitos emergentes dos presentes termos e 

condições fixam-se como competentes os tribunais da comarca de Évora com 

expressa renúncia a quaisquer outros. 

9.3 – Caso alguma disposição dos presentes termos e condições vir a ser declarada 

nula, ainda que parcialmente, tal nulidade não implica a nulidade, anulabilidade ou 

invalidade das restantes disposições. 

 

10 – Questões e sugestões 

Caso surjam algumas questões sobre os presentes termos e condições, por favor 

envie-nos o seu pedido de esclarecimento através do dos contactos disponibilizados 

no nosso site. 

 

Termos e Condições revistos e publicados em Março de 2021. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


