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TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA
O presente documento regula os termos e as condições gerais de utilização do site (informação Online) da Corep
Iberica – Sociedade Unipessoal, Lda, com sede na Rua G Lote 33, Zona Industrial do Casal da Areia, 2460-392 Coz
Alcobaça, Portugal, com o numero de identificação fiscal 509202160, registada no conservatório do registo
comercial de Alcobaça sob o numero. 1 - AP. 4/20091230 15:56:56 UTC, doravante designadas por “site” e “Corep Iberica”.
1. ASPECTOS GERAIS
A utilização do Site atribui automaticamente a condição de Utilizador e implica a aceitação, plena e sem
reservas, de todas as disposições incluídas nos Termos e Condições, na versão vigente em cada momento em que
acede ao Site.
Se não aceitar integralmente qualquer das condições estabelecidas, não deverá aceder/utilizar o Site. Ao
consultar, utilizar ou descarregar o conteúdo do Site, está a comprometer-se a respeitar as condições
estabelecidas neste documento.
2. FUNCIONALIDADES DO SITE
Catálogo de Produtos
No Site encontram-se disponíveis os produtos comercializados pela Corep Iberica na sua loja física, localizada em
Portugal. A informação sobre os produtos apresentada no Site destina-se apenas a fornecer um breve resumo
informativo para conveniência do visitante.
A Corep Iberica toma todas as providências para garantir que as informações e os dados contidos no Site são
precisos e atualizados, aquando da sua introdução no mesmo. No entanto, a Corep Iberica não se compromete a
atualizar ou corrigir estas informações. A Corep Iberica não dá qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto
à exatidão ou integridade de qualquer informação (incluindo informação sobre bens e serviços) incluída no Site.
A Corep Iberica reserva-se o direito de alterar, apagar ou mover qualquer informação no Site, a qualquer
momento, sem aviso prévio.
Os Utilizadores aceitam e reconhecem expressamente que:
As fotografias apresentadas no Site têm caráter meramente ilustrativo;
A Corep Iberica empreenderá todos os esforços razoáveis para incluir informação exata e atualizada sobre os
produtos no Site, não obstante não o garantir;
A Corep Iberica não garante a existência em stock dos artigos incluídos no Site, nem tão pouco assumirá
responsabilidade por artigos descontinuados. Todos os stocks são confirmados ao potencial cliente no momento
em que este demonstra interesse no produto e nessa altura confirmada a disponibilidade e ou tempo de entrega.
A Corep Iberica pode contratar outras empresas para fornecerem serviços em nome da Corep Iberica, como, por
exemplo, alojamento de sítio web. São fornecidas a estas empresas apenas os dados pessoais necessários para a
prestação do serviço em causa. As empresas estão obrigadas a manter a confidencialidade das informações e
estão proibidas de utilizar as informações para outros fins, atuando como subcontratantes da Corep Iberica.
3. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Salvo disposição em contrário, todos os materiais do Site, incluindo o design, texto, gráficos, fotografias e
conteúdo apresentado, são propriedade intelectual detida, controlada ou licenciada pela Corep Iberica. É
proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de
exploração, com fins comerciais ou não.
O estipulado no presente documento não deverá ser interpretado como concessão de qualquer licença ou direito
sob qualquer propriedade intelectual de titularidade da Sociedade ou de terceiros.
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS
No caso de violação dos presentes Termos e Condições, a Corep Iberica reserva-se o direito de exercer toda e
qualquer ação legalmente prevista.
Os Termos e Condições de utilização do Site são regulados de acordo com as leis de Portugal.
Se qualquer provisão aqui descrita for considerada ilegal, nula, ou por qualquer razão inexequível, essa provisão
será eliminada ou reduzida nos termos da lei, não afetando a validade e exequibilidade das restantes provisões.
A Corep Iberica reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições sem aviso prévio. O Utilizador
está vinculado à versão dos Termos e Condições no momento da sua utilização, pelo que recomendamos a sua
consulta periódica.
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumos de Lisboa
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
Rua dos Douradores, nº 116 - 2º
1100 - 207 Lisboa
E-Mail : juridico@centroarbitragemlisboa.pt
Telefona: 218 80 70 30
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