AVISO
A navegação por este sítio, sujeita-se às condições expressas por este “Aviso”, as quais poderão ser actualizadas
períodicamente sem aviso prévio.
A navegação por este sítio, implica a perfeita compreensão e a expressa aceitação das condições mencionadas por parte do
usuário.
ACTUALIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA PÁGINA
A MOVIT reserva-se no direito de modificar ou eliminar, sem aviso prévio, tanto a informação contida no seu sítio, como a sua
configuração e apresentação, sem assumir responsabilidade alguma por esse acto.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Os conteúdos deste sítio, textos, imagens, sons, animações, etc., assim como desenhos gráficos e codigos da fonte, estão
protegidos pela legislação portuguesa, sobre os direitos de propriedade intelectual e industrial a favor da MOVIT.
É portanto expressamente proíbida a sua reprodução, distribuição ou comunicação pública, total ou parcial, sem a devida
autorização expressa e por escrito por parte da MOVIT.
CONTEÚDO DO SÍTIO
A MOVIT não será responsabilizada por danos ou prejuízos derivados da utilização dos conteúdos por parte dos usuários, ou
da infracção por parte destes, de qualquer disposição legal vigente.
A MOVIT não assumirá qualquer responsabilidade pela informação contida nas páginas do sítio por terceiros, que podem
aceder a este sítio através da internet pelos diversos motores de busca.
INDICAÇÕES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS
A MOVIT não assumirá qualquer responsabilidade que possa derivar de problemas técnicos ou falhas dos equipamentos
informáticos, que possam ocorrer durante a conexão ao seu sítio, assim como danos que podem ser causados por terceiros,
mediante intromissões ilegítimas fora do controlo da MOVIT.
Também a MOVIT ficará exonerada de toda a responsabilidade, perante possíveis danos ou prejuízos que o usuário possa
sofrer, em consequência de erros ou omissões na informação facilitada, a quando do acesso a fontes alheias à MOVIT.
Informação geral:
- Denominação social: Movit, LDA.
- Domicílio Fiscal: Travessa Monte da Bela, 120 AH 4445-294 Ermesinde
- Inscrita no Cartório Notarial de Valongo: Livro 214-E, Fls 60.
- NIF: 504 627 562
Movit, LDA.
Travessa Monte da Bela, 120 AH
4445 – 294 Ermesinde
Telf: (+351) 22 974 43 42
Fax: (+351) 22 974 01 57

