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Declaração de exoneração de 
responsabilidade

Bem-vindo ao Stellinigroup.com. Ao visitar ou utilizar este Sítio e/ou qualquer 
conteúdo ou materiais disponíveis através dele (o "Sítio"), concorda em ficar 
vinculado a estes Termos de Utilização. Nestes Termos de Utilização "O utilizador" 
e "Seu" referem-se a si, a pessoa que visita o Sítio e "Nós", "Nos" e "Nosso" 
referem-se à Stellini s.r.l. (IT) e às suas empresas holding, subsidiárias, afiliadas 

e outras empresas do grupo, conforme o caso.


Reservamo-nos o direito de alterar os Termos de Utilização de tempos a tempos a 
Nosso exclusivo critério e a Sua utilização do Sítio estará sujeita à versão mais 
actual dos Termos de Utilização publicada no Sítio no momento de tal utilização.


PROPRIEDADE E CONTEÚDO

Este Site é propriedade e operado pela Stellini s.r.l. (IT) com sede social na  
Via. A. Manzoni, 54 20020 Magnago (MI), Itália - P.IVA IT07428980150.  
Se desejar contactar-nos sobre qualquer coisa contida no Site, por favor  
contacte-nos em communication@stellinigroup.com.


ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE

O Utilizador não poderá utilizar o Sítio de forma imprópria ou ilegal ou em violação 
de qualquer legislação ou licença que se aplique ao Utilizador. Sem limitar o 
precedente, o Utilizador concorda que ao utilizar o Sítio não: criará múltiplos logins; 
personificará outros; ou utilizará software para recolher informações do Sítio.


O Utilizador concorda que não utilizará, copiará, descarregará, extrairá ou reutilizará 
qualquer parte do Sítio ou qualquer informação ou conteúdo disponível no Sítio, 
nem utilizará ou permitirá a terceiros utilizar, copiar, descarregar, extrair ou reutilizar 
qualquer parte do Sítio para qualquer fim comercial.


Como é protegida a sua informação :


(a) Protecção de dados pessoais 
Stellini recolhe os dados pessoais dos seus utilizadores, tal como descrito na 

nossa Política de Privacidade. Os dados recolhidos são apenas os fornecidos 

pelo utilizador ao utilizar estes serviços, com excepção do endereço IP do utilizador 

que é armazenado adicionalmente para efeitos de gestão de cookies 

e encomendas on-line.


As informações recolhidas podem ser transmitidas aos nossos parceiros 
responsáveis pelo seu processamento, tal como descrito acima, ou a lojas 
parceiras. Podemos comunicar com o utilizador da web por correio, e-mail, 




telefone ou texto, dependendo do tipo de formulário que tenham preenchido.


Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Abril de 2016 relativo à protecção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados, os utilizadores cujos dados tenham sido recolhidos têm o direito de ver 
esses dados e de solicitar a sua correcção ou, se necessário, a sua eliminação. 

Os utilizadores podem igualmente opor-se ao tratamento de dados pessoais 

que lhes digam respeito.


b) Cookies 
Este website utiliza cookies. Os cookies são pequenos ficheiros de dados ou de 
texto que são instalados no seu computador ou dispositivo móvel quando visita um 
sítio web ou uma aplicação (móvel). O ficheiro cookie contém um código único que 
reconhece o seu navegador durante a visita ao serviço em linha ou durante visitas 
consecutivas e repetidas. Os cookies podem ser colocados pelo servidor do 
website ou aplicação que visita, mas também por servidores de terceiros que 
podem ou não trabalhar em conjunto com este website ou aplicação.


Pode desactivar ou remover cookies através do seu navegador. Note que certas 
funcionalidades do sítio web podem já não funcionar.


Os tipos de "cookies" utilizados:


Fazemos uma distinção entre cookies funcionais e não funcionais:

	 - Os cookies funcionais são necessários para que o sítio web funcione 
correctamente. Certificam-se também, por exemplo, de que na sua próxima visita 
ao nosso sítio web seja reconhecido como utilizador;

	 - Os cookies não funcionais não são necessários para que o sítio web 
funcione correctamente. Como tal, por exemplo, colocamos cookies analíticos. 
Como resultado, sabemos quais as características do sítio web que são populares 
e em que áreas podemos melhorar o nosso sítio web.

Para mais informações, remetemos para a nossa política de cookies


O utilizador concorda em cumprir todas as instruções razoáveis que lhe possamos 
dar relativamente à utilização do Sítio.


O utilizador é responsável por garantir que ninguém utiliza o seu equipamento para 
aceder ao Sítio sem a sua autorização. Teremos o direito de assumir que qualquer 
pessoa que aceda ao Sítio utilizando o Seu equipamento tem a Sua permissão para 
o fazer e o utilizador será responsável por quaisquer encargos ou outros custos, 
responsabilidades ou danos que possam ser incorridos por qualquer uma 

dessas pessoas.




PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para efeitos dos presentes Termos de Utilização, "Direitos de Propriedade 
Intelectual" significa patentes, marcas comerciais e marcas de serviço registadas e 
não registadas, nomes de domínio, desenhos e modelos registados e direitos sobre 
desenhos e modelos, direitos de autor (incluindo tais direitos sobre programas 
informáticos e bases de dados), direitos sobre bases de dados e direitos morais 
(em cada caso, durante todo o seu período e respectivas extensões, reavivamentos 
e renovações), pedidos para o anterior e o direito de solicitar qualquer um dos 
anteriores em qualquer parte do mundo, e todos os direitos semelhantes em 
qualquer parte do mundo, incluindo os que subsistem em invenções, desenhos, 
desenhos e programas informáticos.


Todos os Direitos de Propriedade Intelectual no e para o Site e todo o conteúdo e 
materiais nele contidos são e continuarão a ser propriedade de Nós e/ou dos 
Nossos licenciadores. Poderá visualizar, descarregar e imprimir quaisquer materiais 
e informações disponibilizadas através do Sítio, sujeito às seguintes condições:


a) O material e as informações só podem ser utilizados para os seus fins pessoais e 
não-comerciais;

(b) o material e as informações não poderão ser reproduzidos ou incluídos em 
qualquer outro trabalho ou publicação em qualquer meio;

(c) o material e as informações não podem ser modificados ou alterados de forma 
alguma;

(d) o material e as informações fornecidas neste website não poderão ser 
distribuídas ou vendidas a terceiros;

(e) Não poderá remover quaisquer direitos de autor ou outros avisos de propriedade 
contidos no material ou na informação.


Estes Termos de Utilização não se destinam a impedir o registo manual de qualquer 
item individual de informação, ou a divulgação gratuita de qualquer item individual 
de informação a amigos ou relações para fins não comerciais, desde que o 
utilizador tome todas as medidas razoáveis para assegurar que qualquer pessoa a 
quem possa divulgar essa informação cumpra estes Termos de Utilização.


Não fazemos qualquer garantia ou representação relativamente à propriedade ou 
origem de qualquer material de terceiros incluído no Sítio.


O utilizador deve contactar communication@stellinigroup.com se considerar que o 
conteúdo exibido no Sítio violou os seus direitos de autor ou os seus direitos de 
propriedade intelectual.


RESPONSABILIDADES

Exerceremos toda a perícia e cuidado razoáveis no fornecimento do Site. Contudo, 
poderemos obter certos materiais e informações fornecidas no Sítio de parceiros 
terceiros, pelo que não podemos garantir a exactidão, integralidade, actualidade ou 
fiabilidade de tais materiais ou informações.


Portanto, excepto conforme expressamente previsto nestes Termos de Utilização, o 
Sítio e todos os materiais e informações fornecidos através dele são fornecidos "tal 



como estão" sem garantia de qualquer tipo e quaisquer condições, declarações e 
garantias (incluindo, mas não se limitando a, qualquer garantia de adequação a um 
determinado fim ou não infracção) são excluídas até ao montante máximo 
permitido por lei. Qualquer confiança depositada no rigor, exaustividade, 
actualidade ou fiabilidade dessas informações é por sua conta e risco.


INDEMNIZAÇÃO

Irá indemnizar-nos contra qualquer perda, responsabilidade, reclamação, dano ou 
despesa incorrida por Nós, resultante de: (I) de qualquer violação por parte do 
Utilizador dos presentes Termos de Utilização; e/ou (II) da utilização das imagens ou 
conteúdo (incluindo qualquer um dos nossos Direitos de Propriedade Intelectual 
neles contidos).


O Contratado notificará o Contratante sobre quaisquer reclamações ou 
procedimentos e o manterá informado sobre o andamento de tais reclamações ou 
procedimentos.


LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Nada nestes Termos de Utilização limita ou exclui a nossa responsabilidade por: (a) 
morte ou danos pessoais causados pela Nossa negligência; (b) qualquer perda 
sofrida pelo Utilizador como resultado da Sua confiança em qualquer deturpação 
fraudulenta feita por Nós ao Utilizador; ou (c) qualquer outra responsabilidade que 
não possa ser limitada ou excluída por lei.


O Vendedor concorda que Nós não seremos responsáveis por isso: (a) qualquer 
perda directa, reclamação ou dano; (b) qualquer perda indirecta, reclamação ou 
dano, ou quaisquer danos punitivos, especiais, incidentais ou consequenciais de 
qualquer tipo (incluindo mas não se limitando à perda de poupanças ou perda ou 
corrupção de dados); ou (c) qualquer perda de lucro (directa ou indirecta), em cada 
caso baseado em contrato, delito (incluindo negligência), responsabilidade estrita, 
ou de outra forma, que resulte de ou esteja de alguma forma ligado a (I) qualquer 
utilização deste Site ou do seu conteúdo (II) qualquer falha ou atraso na utilização 
de qualquer componente do Site incluindo, sem limitação, qualquer 
indisponibilidade do Site independentemente da duração de qualquer período de 
indisponibilidade; ou (III) qualquer utilização ou confiança em qualquer informação, 
material, software, produtos, serviços e gráficos relacionados obtidos através do 
Sítio, em todos os casos mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade de 
tais perdas ou danos.


www.stellinigroup.com


