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Condições para uso 

 
 
1. Obrigados pela vossa visita a .TomTom http://www.tomtom.com . A utilização do  
presente sítio na rede é disponibilizada pelas empresas A) TomTom N.V. B) TomTom 
Internationaal B.V. C) TomTom Sales B.V (doravante a serem comummente 
designadas por  ‘TomTom’). Ao ser efectuada a visita e a utilização do presente sítio, 
aceitarão os respectivos visitantes e utilizadores a aplicação das presentes condições 
para uso (doravante a serem designadas por ‘Condições para uso’) assim como das 
restantes condições a que é feita referência e / ou as condições algures ainda 
mencionadas no sítio, vindo essas mesmas condições a serem consideradas como 
devidamente aceites pelos respectivos utilizadores / visitantes.   
 
2. Precisamos que sempre que o visitante do sítio não venha a concordar com as 
presentes condições para uso, deverá o mesmo abster-se da utilização do sítio.  
Sempre que o visitante / utilizador do sítio não venha a concordar com qualquer 
condição adicional cuja aplicação seja devida sobre materiais específicos, conteúdo, 
produtos, serviços ou informação inseridos ou disponibilizados através do presente 
sítio (sob o que se entenderão ainda materiais como apoios lógicos [software], 
produtos audio, vídeo, textos e material fotográfico, nomes de domínio, preceitos 
[slogans], formato e aspecto do ambiente operativo [look-and-feel] do sítio 
(‘Materiais’) ou sobre a realização de transações através do presente sítio (tais como a 
aquisição de produtos e ou serviços TomTom), deverá o utilizador do sítio abster-se 
da utilização da parte no sítio a que a mesma diga respeito e / ou ainda da efectuação 
da transação em causa. 
 
 
3. Precisamos que as presentes condições para uso poderão em qualquer altura virem 
a estar sujeitas a modificação. As condições para uso entrarão em vigor a partir do 
momento em que o texto das mesmas virá a ser mencionado no sítio na rede. 
Solicitamos que seja regularmente feita consulta de esta página na rede. De igual 
modo se precisa a possibilidade de virem a ser susceptíveis de aplicação condições 
para uso divergentes em outros sítios TomTom na rede. Para além disso poderá vir a 
ser caso de aplicação de condições específicas (como por exemplo a aplicação de 
contrato de licença previsto para o utilizador final) relativamente à utilização de 
Materiais ou a transacções efectuadas por intermédio do presente sítio na rede, 
podendo assim vir a ser explicitamente  requerida a aceitação por parte do utilizador 
das condições em causa. Tais condições poderão vir a ter vigência em complemento 
às actuais condições para uso ou virem ainda, no caso de e na medida em que as 
mesmas não sejam conciliáveis com o conteúdo ou o âmbito das presentes Condições 
para uso, a prevalecer em relação a estas.  
 
 
4. Se bem que tenha sido cuidadosamente tentada a garantia da exactidão da 
informação pretendida da forma como a mesma se encontra inserida no presente sítio, 
TomTom declina desde já toda e qualquer responsabilidade que da mesma possa vir a 
advir. Mais se informa que o presente sítio na rede assim como os Materiais em uso 
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serão fornecidos ‘no estado em que os mesmos se encontram’ e ‘da forma como 
disponíveis’. 
 
 
5. O presente sítio na rede poderá conter reenvios a produtos TomTom específicos e a 
serviços cuja utilização não se encontre disponível ou possa a qualquer momento vir a 
estar disponível em determinado país. Para maior informação, poderá o utilizador do 
sítio estabelecer para o efeito contacto com o nosso representante local. 
 
6. TOMTOM DECLINA COM PREMÊNCIA TODA E QUALQUER GARANTIA, 
EXPRESSA OU TACITAMENTE, COMPREENDENDO A MESMA TODA E 
QUALQUER GARANTIA EXTENSA A COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO 
COM FACE A  DETERMINADOS FINS OU A GARANTIA DE QUE OS 
MATERIAIS EM USO NÃO ESTARÃO SUJEITOS A INFRACÇÃO E / OU 
GARANTIA RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DO SÍTIO NA REDE OU DOS 
MATERIAIS. TOMTOM NÃO FORNECE QUALQUER GARANTIA EXTENSA 
À PROTECÇÃO DO PRESENTE SÍTIO NA REDE ; OS USUÁRIOS 
RECONHECEM A POSSIBILIDADE DE INTERCEPÇÃO DE INFORMAÇÃO 
DURANTE O ENVIO. TOMTOM NÃO PODERÁ GARANTIR A 
DISPONIBILIDADE DO SÍTIO NA REDE OU AINDA DE QUE OS 
COMPUTADORES CENTRAIS [SERVERS] QUE GARANTEM A 
DISPONIBILIDADE DO MESMO OPEREM OU DE QUE AS MENSAGENS 
ELECTRÓNICAMENTE EXPEDIDAS POR TOMTOM SE ENCONTREM DE 
IGUAL MODO ISENTAS DA PRESENÇA DE VÍRUS OU DE QUALQUER 
OUTRO ELEMENTO NEFASTO. 
 
7. No âmbito mais vasto em que tanto possa vir a se permitido por força da legislação 
em vigor, não será nem TomTom nem qualquer outra empresa de grupo aliada a 
TomTom, empresa fornecedora ou subcontratante responsável perante os utilizadores 
ou perante qualquer parte terceira por qualquer dano directo ou indirecto incidental ou 
dano consecutivo (com inclusão em todo o caso de danos decorrentes da 
impossibilidade de utilização do presente sítio na rede, perda de dados ou de 
informação, cessação de lucros ou de rendimento, perda em contratos ou em 
encomendas, danos em consequência de estagnação de empresa ou qualquer outro 
dano) decorrentes de ou relacionados com a utilização do presente sítio na rede ou dos 
Materiais ou ainda decorrentes de ou relacionados com a impossibilidade de poder vir 
a ser feito uso do presente sítio na rede ou dos Materiais, mesmo quando tenha sido 
dado a conhecer a TomTom a viabilidade de ocorrência de tal dano.  
 
8. Reenvios para sítios na rede ou para locais de terceiros (‘dicas’) encontrar-se-ão 
inseridos no presente sítio pura e simplesmente para o conforto dos seus utilizadores, 
devendo a interpretação da inserção das referidas ‘dicas’ não ser feita de modo a 
prever que o conteúdo do sítio na rede as possa ter subscrito. Sempre que os 
utilizadores venham a fazer uso das ‘dicas’ em questão, terão os mesmos ao assim 
fazerem abandonado o presente sítio na rede. Não será por nós exercido qualquer 
controlo sobre os referidos sítios na rede pelo que não poderemos assumir qualquer 
responsabilidade no que respeita ao conteúdo dos mesmos. Salientamos que a política 
de privacidade em TomTom não será aplicável sobre os sítios na rede de terceiros. 
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9. Os utilizadores do presente sítio na rede estarão de acordo em que o mesmo venha 
a ser utilizado exclusivamente para fins lícitos. Não será permitida a tomada de 
qualquer acção que possa vir a sabotar a segurança do presente sítio na rede, vir a 
perturbar o acesso ao mesmo ou que de qualquer outra forma possa vir a causar danos 
ao sítio na rede ou aos Materiais. Não será permitido aos utilizadores do sítio qualquer 
adicionamento ao mesmo, a  eliminação de Materiais nele contidos ou de qualquer 
outra forma proceder ao ajustamento dos Materiais ou ainda a qualquer tentativa de 
obtenção de acesso a Materiais que para esses não tenham sido destinados. Os 
utilizadores do presente sítio na rede concordam em que não virá a ser feita utilização 
do mesmo que possa vir a ser contrária aos direitos de terceiros. 
 
 
10. A totalidade dos Materiais inseridos no presente sítio na rede encontram-se sob 
protecção de direitos de autor e de outros direitos de propriedade intelectual, sendo os 
mesmos pertencentes a TomTom ou aos seus respectivos licenciantes, com excepção 
dos casos em que qualquer direito de utilização haja sido expressamente concedido 
relativamente a utilização dos Materiais (ou de uma parte dos mesmos). A não ser que 
de outra forma haja sido estabelecido, poderão os Materiais vir apenas a ser 
reproduzidos ou distribuídos em forma não alterada e apenas para uso pessoal e não 
comercializado. Qualquer outra utilização atribuída aos Materiais, com inclusão da 
sua distribuição, modificação, divulgação, multiplicação ou envio, sem o 
consentimento prévio por escrito de TomTom, será rigorosamente interdita. Qualquer 
indicação relativa aos direitos de propriedade (intelectual) de TomTom ou de 
respectivos licenciantes não poderá ser eliminada.  
 
11. Será de aplicação a todos os apoios lógicos [software] susceptíveis de serem 
telecarregados por intermédio do presente sítio na rede, o contrato de licença 
aplicável. À excepção de em casos em que de outra forma haja sido determinado no 
contrato de licença aplicável, serão os apoios lógicos apenas fornecidos para 
utilização de utilizadores finais  e será expressamente interdita a elaboração de 
quaisquer demais cópias, multiplicações ou subsequente distribuição dos apoios 
lógicos em causa. Relativamente aos apoios lógicos aqui referidos será aplicada a 
validade de garantias apenas  quando e na medida em que tal preceito haja sido 
expressamente determinado no contrato de licença aplicável. TomTom rejeitará 
expressamente toda e qualquer outra garantia, independentemente da natureza da 
mesma.  
 
12. Toda e qualquer informação ou materiais enviados pelos utilizadores do presente 
sítio na rede por intermédio do mesmo ou com ele estabelecendo relação (doravante a 
ser designado por ‘Informação’) será tratada como sendo não-confidencial, passando 
a mesma a ser imediatamente  propriedade de TomTom. A política de privacidade em 
TomTom será nesse caso aqui aplicável. TomTom estará autorizada a fazer uso da 
Informação, sempre que para tal o deseje, em qualquer parte do mundo, sem que para 
tanto possa vir a estar implicada qualquer obrigação de compensação por sua parte e 
sendo a mesma isenta de direitos de personalidade, direitos de propriedade intelectual 
e de outros direitos de propriedade. 
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13. A informação disponível no presente sítio na rede não é prevista para a sua 
utilização como base de qualquer avaliação ou de tomada de decisão e não poderá ser 
considerada como convite para aquisição de acções ou de outra forma para 
negociação em acções de TomTom N.V. Toda e qualquer decisão no sentido de se 
proceder a investimento ou a desinvestimento será tida como sendo da inteira 
responsabilidade pessoal do investidor. 
 
14. O presente sítio na rede fará utilização dos assim chamados ‘testemunhos’ 
http://www.tomtom.com/legal/privacy/ a fim de esse modo reunir dados sobre os 
visitantes do sítio e utilizadores dos nossos serviços. Maior informação sobre a 
utilização dos referidos testemunhos será  encontrada <aqui>. TomTom reunirá 
através do presente sítio informação (pessoal) sobre os seus utilizadores e observará 
na utilização dessa mesma informação a política de privacidade de TomTom. 
 
15. Sobre as presentes Condições para uso assim como em caso de qualquer litígio 
estabelecendo relação com ou decorrente das presentes Condições para uso, será 
aplicável o direito neerlandês, com excepção da regulamentação em matéria de 
conflitos de leis susceptível de conduzir a aplicação do direito de um outro país. 
Todos os litígios decorrentes de ou estabelecendo relação com as presentes Condições 
para uso serão arbitrados pelo Tribunal de Amsterdão, o qual inclusivamente se 
encontrará com competência para conhecer dos mesmos. 
 
16. Para qualquer questão, pedido ou sugestão, poderão os utilizadores estabelecer 
contacto connosco através do nosso sítio na rede http://www.tomtom.com/support . 
As questões, pedidos e sugestões apresentadas pelos nossos utilizadores farão alvo de 
atendimento cuidadoso por parte dos nossos serviços. 
 
 
 


