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A Renault Trucks SASU desenvolveu este site com objetivos educacionais, de
informação pessoal e de comunicação. Os usuários podem navegar no site como
desejarem e estão autorizados a copiar os dados fornecidos no site apenas para uso
pessoal e não comercial, desde que todas as menções de reprodução e direitos de
propriedade intelectual que aparecem nesses documentos sejam mantidas e respeitadas.
No entanto, é proibida a distribuição, modificação, transmissão, reutilização,
readaptação ou utilização para uso público ou comercial das informações do site sem o
consentimento prévio por escrito da Renault Trucks SASU. Isso inclui texto, imagens,
arquivos animados ou trilhas sonoras. O acesso ao site e o seu uso também estão
sujeitos às seguintes condições (“Termos Gerais”) e devem respeitar todas as leis
aplicáveis. O acesso e navegação no site implica a aceitação sem reservas dos Termos
Gerais.

TERMOS GERAIS
1 / Os conteúdos do site, independentemente da sua natureza (incluindo fotografias,
vídeos, textos, logótipos, imagens, etc.) estão protegidos por direitos de propriedade
intelectual pertencentes à Renault Trucks ou da qual a Renault Trucks é titular da sua
licença.
2 / A Renault Trucks SASU fará o possível para publicar apenas informações precisas e
atualizadas no site; no entanto, nenhuma garantia é dada pela Renault Trucks SASU a

este respeito. Não pode ser responsabilizada por qualquer erro ou omissão de qualquer
natureza, que possa afetar o conteúdo do site.
AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE SITE SÃO FORNECIDAS NO ESTADO
EM QUE SE ENCONTRAM. É APENAS PARA INFORMAÇÃO, NÃO TEM
FORMALIDADES DE CONTRATO E NÃO PODE SER TOMADA COMO
CONSELHO.
A Renault Trucks SASU tem o direito de modificar e / ou corrigir o conteúdo das
informações do site a qualquer momento e sem notificação. Isto não envolve a
responsabilidade da Renault Trucks SASU, dos membros da sua rede ou dos seus
funcionários. A Renault Trucks SASU não pode de forma alguma garantir o carácter
exaustivo do conteúdo da informação e afastasse de qualquer responsabilidade por
qualquer inexatidão, distorção, omissão OU TYPO, bem como por quaisquer danos
resultante de uma intrusão fraudulenta de terceiros, levando a uma modificação das
informações publicadas no site.
SOBRE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A Renault Trucks SASU PODE SER
RESPONSÁVEL POR TERCEIROS OU POR QUALQUER DANO DIRETO,
INDIRETO, ESPECÍFICO OU CONSECUTIVO DE QUALQUER TIPO,
RESULTANTE DO USO DO SITE OU DE QUALQUER OUTRO SITE ACESSÍVEL
PELO HIPERTEXT LINKS, INCLUÍDO PELO HIPERTEXT LINKS NÃO SE
LIMITANDO A QUALQUER DANO FINANCEIRO OU COMERCIAL E
QUALQUER PERDA DE PROGRAMAS OU DADOS NO SEU SISTEMA DE
GESTÃO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS, MESMO SE A Renault Trucks SASU
TIVER SIDO EXPRESSAMENTE INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS.
A Renault Trucks SASU não pode, em caso algum, ser responsabilizada por qualquer
utilização fraudulenta ou contrária aos termos apresentados e que possa afetar os
direitos de terceiros.
A Renault Trucks SASU não pode oferecer qualquer garantia ou representação de
qualquer tipo em nenhum outro site que possa ser acedido através deste site. Estas
garantias e / ou representações são fornecidas apenas por conveniência e em nenhuma
circunstância implicam que a Renault Trucks SASU deva assumir ou aceitar qualquer
responsabilidade ligada ao conteúdo ou utilização destes outros sites.
As informações neste site podem conter referências ou links a produtos, serviços, etc…
que a Renault Trucks SAS não apresentada ou disponibiliza no seu país. A sua precisão,
não pode ser garantida. Essas referências não implicam que a Renault Trucks SASU
planeie lançar estes produtos, serviços no seu país. Para quaisquer informações
adicionais sobre produtos, serviços, ou outros, que estão disponíveis para fazer um
pedido, entre em contato com seu distribuidor local.
3 / Qualquer comunicação ou informação enviada pelo usuário ao Site, seja por e-mail
ou qualquer outro meio, contendo dados, comentários ou sugestões, será considerada
não confidencial e não protegida por quaisquer direitos de propriedade. Qualquer coisa
enviada ou transmitida pode, como resultado, ser utilizada pela Renault Trucks SASU e
suas afiliadas para qualquer fim, incluindo, em particular, a reprodução, divulgação,

transmissão, publicação e distribuição. Além disso, a Renault Trucks SAS pode
explorar livremente qualquer ideia, conceito, know-how ou técnica contida nas
comunicações enviadas ao Site pelos utilizadores, e para qualquer fim, incluindo o
desenvolvimento, fabrico e comercialização ou produtos com base nas informações em
causa.
4 / As imagens de pessoas ou locais apresentadas no Site são propriedade da Renault
Trucks SASU ou utilizadas com a sua autorização. O uso dessas imagens pelo usuário
do site ou qualquer pessoa é proibido, a menos que expressamente declarado de outra
forma nestes Termos Gerais ou no site. O uso não autorizado dessas imagens pode
constituir uma violação da lei e dos regulamentos aplicáveis relativos a direitos autorais,
marcas registadas, proteção de privacidade, publicidade e comunicações.
5 / As marcas, logotipos e sinais distintivos (coletivamente designados por “Marcas”)
apresentados no site são marcas comerciais da Renault Trucks SAS e / ou de terceiros.
Nenhuma menção contida neste site pode ser interpretada como a atribuição de uma
autorização, explícita ou implicitamente, licença ou qualquer outro direito de uso de
uma ou mais das Marcas sem autorização prévia por escrito de seu (s) Proprietário (s).
Qualquer uso de Marcas ou qualquer outra informação apresentada no site, que não
tenha sido expressamente autorizada nestes Termos Gerais, é estritamente proibida. A
Renault Trucks SASU alerta que protegerá os seus direitos, em particular os relativos à
propriedade intelectual, por todos os meios legais possíveis ao seu dispor, incluindo os
tribunais.
A Renault Trucks SASU não verificou todos os sites ligados a este site por links de
hipertexto e, por não ser o editor, não pode ser responsabilizada pelo seu conteúdo. O
acesso do utilizador a páginas externas ao site ou a qualquer outro site não tem
incidência na responsabilidade da Renault Trucks SASU.
6 / A Renault Trucks SASU reserva-se o direito de modificar e atualizar as presentes
Condições Gerais a qualquer momento. Tais modificações e atualizações são
obrigatórias para o usuário, que deve, portanto, consultar regularmente esta seção para
verificar os Termos Gerais aplicáveis aos quais ele / ela pode estar sujeita.
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