Termos e Condições
Termos e Condições de Utilização
Ao aceder e utilizar este site, o Utilizador declara ter lido, compreendido e aceitado os Termos e Condições abaixo
descritos, sem necessidade de qualquer ato ou consentimento posterior. Os Termos e Condições podem ser
alterados em qualquer momento por decisão do Laboratório.
O Laboratório tem o direito de, a qualquer momento, suspender parcial ou totalmente o acesso ao site sem aviso
prévio.
Direitos de Autor e de Propriedade Intelectual
Todos os dados, logótipos, marcas registadas e, em geral, todo o conteúdo deste site, são propriedade ou do uso
exclusivo do Laboratório e estão protegidas pela legislação nacional e internacional de proteção da Propriedade
Intelectual e Direitos de Autor. Todas as marcas usadas no presente site são propriedade dos respetivos titulares.
O Utilizador está autorizado a visualizar, copiar, imprimir e a partilhar o conteúdo deste site para fins informativos,
mas não para fins comerciais. Não são autorizadas modificações ao site.
Atuação dos utilizadores
Está expressamente proibida a utilização do site para fins ilegais, imorais ou quaisquer outros fins que possam ser
considerados não dignos da imagem do laboratório. É também proibido ao utilizador criar ou introduzir neste site
quaisquer tipos de vírus, worms, cavalos de Tróia, scripts ou qualquer outro código ou programa que contenham
propriedades destrutivas ou prejudiciais do site.
Conteúdos
A informação prestada através deste site é meramente informativa não excluindo qualquer erro ou imprecisão
involuntária, não dispensando a consulta de serviços médicos.
Pedidos de esclarecimento
O utilizador do site é livre de colocar questões sobre os presentes Termos de Utilização. Para isso, pode enviar um
pedido de esclarecimento através do endereço eletrónico constante na área de “Contactos”, ou contactar pelo
número de telefone.
Lei aplicável e Tribunal Competente
Estes termos e condições são regidos de acordo com a lei portuguesa. É competente o Tribunal de Viseu, com
exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer conflitos que resultem da interpretação e aplicação dos
presentes Termos e Condições para a utilização do site.
Alteração dos Termos de Utilização
O Laboratório reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar,
acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, os presentes Termos de Utilização. O Laboratório aconselha os seus
utilizadores a consultá-los com regularidade.

