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Condições de utilização 
 
 

1. Âmbito de aplicação 
 
A utilização das homepages da mbk Maschinenbau GmbH (a seguir: "mbk") e/ou das homepages das suas 
filiais no mundo inteiro (a seguir: "homepages da mbk") é permitida exclusivamente com base nestas 
condições. A validade destas condições de utilização na sua respetiva versão é aceite ao efetuar o login na 
área dos clientes, na qual é obrigatório o registro do utilizador, ou mesmo sem efetuar login, ao se iniciar a 

utilização. 
 
 

2. Registo na área de clientes 

 
O acesso à área de clientes só é possível mediante o registro, defendendo o interesse da segurança das 
transações. A área de clientes é um serviço gratuito da mbk. A mbk fornece informações importantes na 

área de clientes, relativamente às ofertas de produtos e serviços mbk. Não é concedido o direito de registo 
pela parte da mbk. 
 
A mbk está intitulada, a revogar o direito de acesso através do bloqueio dos dados de acesso sem a 
indicação de motivos, especialmente no caso de o utilizador ter prestado informações falsas ou ter 
infringido os seus deveres de cuidado ao lidar com os dados de acesso. 
 

O utilizador solicita a ativação do acesso à área de clientes. O utilizador tem o dever de prestar 
informações verdadeiras e integrais, e de comunicar imediatamente por escrito à mbk, quaisquer 
alterações que se verifiquem posteriormente. A mbk colocará então à sua disposição os dados de utilização 
que lhe são destinados. 
 
 

3. Direitos e obrigações do usuário 

 
Para as informações e o software disponibilizados para transferência (download) pela mbk é concedida uma 
licença simples, não exclusiva e não transmissível, caso isso tenha sido acordado ou, se tal não tiver sido 
acordado, de acordo com as finalidades da disponibilização e concessão pela parte da mbk. 
 
O utilizador deve assegurar que outras pessoas não terão acesso às informações, software e documentações, 

bem como aos dados de utilizador e de cliente disponibilizados para o registro na área de clientes. O utilizador 
não está autorizado em qualquer altura a comercializar, alugar ou ceder informações, software, 
documentações bem como dados de utilizador e de cliente a terceiros. O utilizador é responsável por todas as 
encomendas feitas com os dados de utilizador e de cliente, e por todas as restantes atividades. Se o utilizador 
tiver conhecimento de que terceiros estão a usar os dados de utilizador de uma forma abusiva, ele tem o 
dever de comunicar imediatamente por escrito o sucedido à mbk. O utilizador pode solicitar a qualquer 
momento por escrito o cancelamento da sua inscrição. A mbk eliminará neste caso todos os dados de 

utilizador e todos os outros dados pessoais do utilizador guardados na sua posse.  
 
A mbk tem o direito de bloquear a qualquer altura o acesso às homepages da mbk, especialmente quando o 

utilizador não cumprir os deveres resultantes destas condições. 
 
Ao utilizar as homepages da mbk, o utilizador não pode: 

- causar danos a pessoas ou infringir os seus direitos pessoais; 
- infringir direitos comerciais de propriedade industrial ou intelectual, ou outros direitos de propriedade; 
- transmitir conteúdos com vírus ou outros programas que possam danificar o software; 
- ir contra a boa moral e os bons costumes;  
- introduzir, guardar ou enviar hiperligações ou conteúdos, especialmente quando essas hiperligações ou 

esses conteúdos infringirem as obrigações de sigilo ou forem ilegais, ou  
- efetuar o envio de e-mails de spam, publicidade ou avisos injustificados de vírus ou de más 

funcionalidades e outros, ou destinados à participação em jogos de sorte, esquemas em pirâmide, 
correntes de e-mail e outras ações similares. 
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4. Propriedade intelectual 
 
Todos os textos, imagens, gráficos, ficheiros de som, vídeo e animação estão protegidos por direitos de autor. 

Todos os direitos para os objetos criados por nós ficam reservados exclusivamente à mbk. O utilizador 
respeitará esses direitos. Permanecem inalterados os artigos 69 e seguintes da lei dos direitos de autor. É 
proibida a reprodução, distribuição, transmissão, modificação ou utilização completas ou parciais dos dados da 
mbk e homepages da mbk (eletronicamente ou de outra forma) para fins públicos ou comerciais, sem o 
consentimento prévio da mbk. Isto aplica-se especialmente a marcas comerciais e registadas, placas de 
identificação e logotipos da mbk e das suas filiais. 
 

Além dos direitos concedidos expressamente nestas condições de utilização, com a disponibilização de 
informações, software e documentações ao utilizador, a mbk não assegura quaisquer outros direitos do 

mesmo tipo, especialmente naquilo que diz respeito a direitos de autor, nomes de empresas e direitos de 
proteção comercial, tais como patentes, desenhos e modelos industriais, ou marcas. A mbk também não é 
obrigada a conceder esses direitos. 

 
 

5. Referências e links 
 
Nas homepages da mbk encontram-se também links de outras homepages na Internet. A mbk declara que, 
pela altura da publicação dos links, as respetivas páginas Web associadas não continham quaisquer conteúdos 
ilegais. A mbk não tem qualquer influência sobre a forma atual ou futura, nem sobre os conteúdos das 
páginas Web associadas. Perante este contexto, a mbk também não assume qualquer garantia pela 
atualidade, exatidão, integridade ou qualidade das informações nelas fornecidas, e distancia-se desta forma 

de todos os conteúdos dessas páginas que tenham sido alterados depois de o link ter sido criado. Esta 
declaração é válida para todos os links contidos nas homepages da mbk referentes a links externos e aos 
respetivos conteúdos. 
 
 

6. Conteúdo online / Termos de responsabilidade 

 
A mbk oferece determinadas informações e serviços na sua homepage. A mbk reserva-se expressamente no 
direito de efetuar alterações parciais ou gerais nas homepages da mbk ou nas suas ofertas sem qualquer 
aviso prévio especial, nomeadamente de as complementar, apagar, ou ainda de as cancelar temporária ou 
definitivamente. 
 
A mbk não assume nenhuma garantia pela disponibilidade ininterrupta ou pela ausência de vírus nas 

homepages da mbk. Antes de transferir informações, software e documentação, o utilizador deverá tomar 
medidas de segurança apropriadas para sua própria segurança e a segurança do site da mbk. 
 
Se forem fornecidos gratuitamente informações, software ou documentação nas homepages da mbk ou na 
área de clientes, é excluída qualquer responsabilidade por falhas técnicas e falhas jurídicas. Em particular, a 
mbk não se responsabiliza pela precisão, exatidão, liberdade de direitos de propriedade e de direitos de autor 
pertencentes a terceiros, exaustividade e/ou usabilidade das informações, do software ou da documentação. 

Isto não se aplica em caso de intenção premeditada ou dolo (má-fé). 

 
As informações contidas nas homepages da mbk, especialmente na área de clientes, podem conter 
especificações ou descrições gerais de possibilidades técnicas de produtos, as quais não terão de se verificar 
sempre nos casos individuais. As informações disponibilizadas, especialmente as ofertas contidas na área de 
clientes, não são vinculatórias e não representam nenhuma obrigação no âmbito legal. Por essa razão, as 

características desejadas dos produtos deverão ser individualmente acordadas aquando a compra e poderão 
ser consultadas na confirmação da encomenda. 
 
A mbk não se responsabiliza, a menos que exigido por lei, por exemplo, pela lei de responsabilidade sobre o 
produto, por negligências ou ações premeditadas, morte, ferimentos corporais ou problemas de saúde, 
aceitação de uma garantia de aquisição, devido à omissão fraudulenta de um defeito ou em caso de violação 
das obrigações contratuais fundamentais. A indemnização de danos por motivo de violação das obrigações 

contratuais fundamentais é no entanto limitada aos danos típicos contratuais previsíveis, desde que não exista 
intenção premeditada ou negligência grave. Através das regulamentações na cláusula 6 não ocorre nenhuma 
alteração do ónus da prova em detrimento do utilizador. 
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7. Controle de exportações 

 
O fornecimento de determinadas informações e serviços pode estar sujeito a autorização, devido aos 

regulamentos de exportação pertinentes da UE, dos Estados-Membros da UE e/ou dos EUA, ou ser 
completamente proibido dependentemente da finalidade ou do uso final. Com o seu acesso, garante cumprir 
os regulamentos de exportação. O acesso às informações e aos serviços fornecidos nas homepages da mbk só 
pode ocorrer, se for garantido o cumprimento dos regulamentos de exportação pelo utilizador. Caso contrário, 
a mbk pode recusar o acesso às homepages da mbk e aos respetivos conteúdos. 
 
 

8. Disposições finais 
 

As restrições acessórias só podem ser estipuladas através de forma escrita. Se alguma parte ou formulações 
individuais deste texto não corresponderem, já não corresponderem ou corresponderem apenas de forma 
parcial à situação legal em vigor, as restantes partes do documento, o seu conteúdo e a sua validade 
permanecerão inalterados. O foro de competência jurídica é Ulm, se o utilizador for empresário na aceção do 
código comercial. É válido o Direito Alemão, mediante exclusão da aplicação do Direito de Compra e Vendas 

das Nações Unidas (CISG). 
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