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Estas Condições do Utilizador para a Gestão de Frotas ("Condições do Utilizador") constituem um 
contrato legal entre si ("o Utilizador", ou "Seu") e a Permobil AB, as respetivas afiliadas, divisões, 
subsidiárias e cessionárias (conjuntamente, "Permobil"," Nós" ou "Nosso"). As Condições do 
Utilizador aplicam-se à utilização pela empresa do Utilizador - ou por qualquer colaborador da sua 
empresa - dos serviços de gestão de frotas que a Permobil lhe vier a disponibilizar ocasionalmente, 
incluindo o software de gestão de frotas da Permobil (conjuntamente, os "Serviços"). Ao aceitar estas 
Condições do Utilizador, o Utilizador aceita-as em nome do seu empregador/empresa, em seu nome e 
em nome de qualquer outro colega de trabalho ou trabalhador seu que aceder aos Serviços por efeito 
da sua aceitação.  

ESTAS CONDIÇÕES DO UTILIZADOR SÃO LEGALMENTE VINCULATIVAS. AO ASSINALAR A 
CAIXA/BOTÃO "CONCORDO", O UTILIZADOR RECONHECE QUE LEU AS CONDIÇÕES DO 
UTILIZADOR, QUE AS COMPREENDE E QUE ACEITA FICAR VINCULADO POR ELAS.  

1. Definições Salvo indicação expressa em contrário, estas Condições do Utilizador contêm 
definições equivalentes às encontradas no Artigo 4.º do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados 2016/679 da UE ("RGPD"). Entre elas, são apresentadas as seguintes definições, que 
têm um significado particular para estas Condições do Utilizador.  
 

• "Legislação de Proteção de Dados Aplicável" de acordo com estas Condições do 
Utilizador, a Legislação de Proteção de Dados Aplicável é entendida como leis, 
portarias, regulamentos e decisões de autoridades aplicáveis pontualmente; a partir de 
25 de maio de 2018, entre outras coisas, o RGPD e legislação especial que, quando 
aplicável, prevalecem nesta matéria, assim como as decisões das autoridades de 
supervisão de dados da UE relativas a Dados Pessoais. 

• "Responsável pelo Tratamento" significa a pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou outro organismo que, isolada ou conjuntamente com terceiros, 
determina as finalidades e os meios do Tratamento de Dados Pessoais. Quando as 
finalidades e os meios desse tratamento forem determinados pela lei da União ou do 
Estado-Membro, a Permobil ou os critérios específicos da sua nomeação podem ser 
indicados pela legislação da União ou do Estado-Membro. 

• "Dados Pessoais" significa qualquer informação relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável ("titular dos dados"). Uma pessoa singular identificável é 
alguém que pode ser identificado, direta ou indiretamente, em particular por referência 
a um identificador, como um nome, um número de identificação, dados de localização, 
um identificador online, ou a um ou mais fatores específicos da identidade física, 
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 

• "Violação de Dados Pessoais" significa uma violação da segurança que conduza à 
destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso, de forma acidental 
ou ilegal, a Dados Pessoais transmitidos, armazenados ou tratados de outro modo.   

• "Tratamento ou Tratamento de Dados Pessoais" significa qualquer operação ou 
conjunto de operações que são realizadas em Dados Pessoais ou em conjuntos de 
Dados Pessoais, seja ou não por meios automatizados, como recolha, registo, 
organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, 
consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou disponibilização, 
alinhamento ou combinação, restrição, apagamento ou destruição.  

• "Subcontratante" significa uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, 
agência ou outro organismo que trata Dados Pessoais em nome da Permobil.  



• "Cláusulas Contratuais Tipo" significa cláusulas de proteção de dados tipo para a 
proteção de Dados Pessoais transferidos para um País Terceiro, adotadas pela 
Comissão Europeia em conformidade com o RGPD.  

• "País Terceiro" significa um estado que não faça parte da UE ou do EEE. 
 

2. As Condições do Utilizador destinam-se a cumprir os requisitos do RGPD, nos termos do Artigo 
28.º, estipulando que haverá um acordo escrito relativo ao Tratamento de Dados Pessoais por 
parte do Utilizador em nome da Permobil. Assim, as Partes acordaram aplicar as disposições 
das presentes Condições do Utilizador ao Tratamento de Dados Pessoais por parte do 
Utilizador em nome da Permobil e regular os direitos e obrigações das Partes relacionados com 
o Tratamento. 
 

3. A informação que se segue aplica-se ao Tratamento de Dados Pessoais nos termos destas 
Condições do Utilizador: 
 

• O Tratamento diz respeito a Dados Pessoais, incluindo nomes, endereços, números 
de telefone, nomes de utilizador, endereços de email, atividade de início de sessão, 
endereço IP, localização GPS, cookies do navegador e registos de atividade do site de 
utilizadores finais da Permobil que utilizam os Serviços. Adicionalmente, o nome do 
Utilizador, o seu endereço, número de telefone, atividade de início de sessão, empresa 
empregadora, sucursal do empregador, registo de atividade do site, localização GPS, 
endereço IP e cookies do navegador serão utilizados e/ou armazenados pelos 
Serviços. Ao aceitar estas Condições do Utilizador, o Utilizador aceita essa utilização 
e armazenamento. 
 

• Estas Condições do Utilizador afetam os seguintes grupos de pessoas: O Utilizador, 
os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho e qualquer outra pessoa ou 
entidade que venha a utilizar os Serviços por força da aceitação por parte do Utilizador 
destas Condições do Utilizador. 

 
• A natureza e a finalidade do Tratamento de Dados é a gestão por parte do Utilizador 

da sua frota de cadeiras de rodas da Permobil e a melhoria do serviço aos utilizadores 
finais da Permobil, incluindo, entre outras coisas, a monitorização de potenciais erros 
das cadeiras de rodas, localizações GPS, condições da bateria e outros dados da 
cadeira de rodas fornecidos pelos Serviços, que lhe permitirão prestar um serviço 
melhor aos utilizadores finais da Permobil.  

 
4. Tendo em conta o estado da arte, o custo de implementação e a natureza, o âmbito, o contexto 

e as finalidades do Tratamento, bem como os riscos, o Utilizador garante que implementa 
medidas técnicas e organizacionais apropriadas, que são concebidas para proteção de dados 
ao nível da conceção e por defeito, nos termos da Legislação de Proteção de Dados Aplicável. 
 

5. Ao aceitar estas Condições do Utilizador, o Utilizador garante que tem a capacidade e os meios 
necessários para cumprir as suas obrigações nos termos das Condições do Utilizador e da 
Legislação de Proteção de Dados Aplicável. O Utilizador também garante que continuará 
informado sobre alterações à Legislação de Proteção de Dados Aplicável e que implementará 
continuamente medidas técnicas e organizacionais de forma a que o Tratamento cumpra 
sempre os requisitos da Legislação de Proteção de Dados Aplicável e garanta que os direitos 
do titular de dados estão protegidos. 
 
Os Dados Pessoais a que o Utilizador terá acesso só podem ser tratados para efeitos de 
cumprimento das obrigações estabelecidas nestas Condições do Utilizador, na Legislação de 
Proteção de Dados Aplicável e noutra legislação obrigatória. Se o Utilizador tratar Dados 



Pessoais para finalidades diferentes das indicadas na Secção 3 supra, o Tratamento deve 
ocorrer de acordo com as instruções escritas emitidas pela Permobil, as quais se consideram 
parte integrante destas Condições do Utilizador. 
 
Para o Tratamento de dados pessoais de acordo com estas Condições do Utilizador, o 
Utilizador é especialmente responsável por: 

a) apenas Tratar Dados Pessoais de acordo com as instruções documentadas da 
Permobil, incluindo alterações e modificações por escrito feitas pontualmente. Se a 
Permobil tiver fornecido instruções incompletas ou incorretas ou que entrem em 
conflito com a legislação aplicável, o Utilizador deve informar imediatamente a 
Permobil por escrito e aguardar mais instruções. 

b) Os Dados Pessoais devem ser tratados dentro da UE/EEE, salvo indicação em 
contrário nas instruções referidas na alínea a) supra, 

c) apenas não cumprindo as alíneas a) ou b) supra se o Tratamento for exigido de acordo 
com a lei da União Europeia ou de acordo com a lei do Estado-Membro a que a 
Permobil está sujeita, e, se assim for, o Utilizador deverá informar a Permobil deste 
requisito legal antes de os dados serem tratados, na medida em que essa informação 
não seja proibida em relação a um interesse público importante de acordo com esta 
lei, 

d) tratar Dados Pessoais com confidencialidade e garantir que todas as pessoas 
autorizadas a Tratar os Dados Pessoais assinaram um acordo de confidencialidade 
especial ou foram informadas de que existe uma obrigação de confidencialidade 
especial de acordo com a legislação aplicável, 

e) implementar todas as medidas necessárias para cumprir os requisitos de segurança 
mencionados na Secção 7 infra, 

f) na medida do possível, prestar assistência sem demora para que a Permobil possa 
cumprir as suas obrigações de responder a pedidos de exercício dos direitos do titular 
dos dados (incluindo, p. ex., o direito à informação, correção e eliminação, limitação, 
portabilidade dos dados) e auxiliar a Permobil a cumprir as suas restantes obrigações 
ao abrigo da Legislação de Proteção de Dados Aplicável, incluindo obrigações 
relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação do 
impacto na proteção de dados e consultas junto da autoridade de supervisão, 

g) assegurar que apenas o pessoal que necessite de ter acesso aos Dados Pessoais 
para cumprir os seus compromissos tem acesso a estes, e garantir que tais 
colaboradores têm formação adequada e foram instruídos adequadamente para lidar 
com os Dados Pessoais de uma forma correta, 

h) informar imediatamente a Permobil se for contactado por uma autoridade de 
supervisão competente ou por outro terceiro com o objetivo de obter acesso aos 
Dados Pessoais da Permobil, a que tenha acesso, ou, quando aplicável, o seu 
Subcontratante Ulterior, tenha acesso, 

i) informar imediatamente a Permobil da existência de uma Violação de Dados Pessoais 
confirmada ou provável. Essa notificação deve ser feita por escrito à Permobil e conter 
toda a informação necessária e disponível de que a Permobil necessita para poder 
tomar as medidas preventivas e reativas apropriadas e para poder cumprir as suas 
obrigações relativas à comunicação da Violação de Dados Pessoais a uma autoridade 
de supervisão competente, e sem demora: 

a. realizar uma investigação da causa e efeito de uma Violação de Dados 
Pessoais;  

b. implementar medidas para mitigar ativamente os possíveis efeitos adversos 
da Violação de Dados Pessoais, e  



c. informar e consultar permanentemente a Permobil quanto a novas 
circunstâncias relacionadas com a Violação de Dados Pessoais; 

j) apoiar a Permobil no que diz respeito à implementação de avaliações de impacto 
relativas à proteção de dados e consulta prévia com as autoridades de supervisão 
competentes, 

k) manter um registo que cumpra a Legislação de Proteção de Dados Aplicável de todo 
o Tratamento que ocorra em nome da Permobil e, mediante pedido expresso da 
Permobil ou de uma autoridade supervisora competente, apresentar uma transcrição 
do registo legível e outra informação relativa ao Tratamento, 

l) informar a Permobil por escrito e antes das alterações planeadas ao procedimento de 
Tratamento, incluindo alterações técnicas e organizacionais que possam afetar direta 
ou indiretamente a proteção dos Dados Pessoais e a sua conformidade com a 
Legislação de Proteção de Dados Aplicável. 

O Utilizador terá de cumprir as suas obrigações ao abrigo destas Condições do Utilizador sem 
qualquer despesa para a Permobil, salvo se o reembolso do custo tiver sido especificamente 
acordado. 

Deve documentar as suas medidas para cumprir as suas obrigações ao abrigo destas 
Condições do Utilizador de forma a que a Permobil possa demonstrar que cumprem os 
requisitos da Legislação de Proteção de Dados Aplicável. 

6. Tendo em conta o estado da arte, os custos de implementação e a natureza, o âmbito, o 
contexto e as finalidades do tratamento, assim como o risco de variação da probabilidade e da 
gravidade dos direitos e liberdades das pessoas singulares, o Utilizador deverá implementar 
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir um nível de segurança adequado 
ao risco. As medidas tomadas pelo Utilizador devem cumprir os requisitos da Legislação de 
Proteção de Dados Aplicável e os seguintes requisitos: 

• assegurar que os Dados Pessoais apenas possam ser acedidos por pessoal autorizado 
para as finalidades estabelecidas na Secção 3 destas Condições do Utilizador;  

• adotar todas as medidas razoáveis para impedir o acesso não autorizado aos Dados 
Pessoais através da utilização de controlos de entrada físicos e lógicos (palavras-
passe) apropriados, garantir áreas para o tratamento de dados e implementar 
procedimentos para monitorizar a utilização de instalações de tratamento de dados;  

• criar sistemas e registos de auditoria;  

• usar palavras-passe de segurança, tecnologia de deteção de intrusão de rede, 
tecnologia de encriptação e autenticação, procedimentos seguros de início de sessão 
e proteção contra vírus;  

• contabilizar todos os riscos apresentados pelo tratamento, por exemplo, de destruição, 
perda ou alteração acidental ou ilícita, armazenamento, tratamento, acesso ou 
divulgação não autorizados ou ilegítimos de Dados Pessoais;  

• assegurar a pseudonimização e/ou encriptação de Dados Pessoais, quando 
apropriado;  

• manter a capacidade de garantir a permanente confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e resiliência dos sistemas e serviços de tratamento;  

• manter a capacidade de repor a disponibilidade e o acesso aos Dados Pessoais em 
tempo útil em caso de incidente físico ou técnico;  

• implementar um processo para testar, verificar e avaliar regularmente a eficácia das 
medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança do tratamento de Dados 
Pessoais;  

• monitorizar continuamente a conformidade;  



• implementar medidas para identificar vulnerabilidades relativas ao tratamento de 
Dados Pessoais em sistemas utilizados para prestar serviços à Permobil;  

• ministrar formação aos colaboradores e aos contratados para garantir a capacidade 
contínua de aplicar as medidas de segurança estabelecidas na política.  

O Utilizador deve implementar medidas para garantir que todas as pessoas singulares que 
realizem trabalhos sob a sua supervisão e que tenham acesso aos Dados Pessoais apenas 
tratem estes dados de acordo com as instruções da Permobil, na medida em que a lei da 
União Europeia ou a lei do Estado-Membro não contenha requisitos obrigatórios que impeçam 
o cumprimento das instruções da Permobil. 

7. O Utilizador não pode transferir ou de outro modo delegar o Tratamento de Dados Pessoais 
para outro Subcontratante ("Subcontratante Ulterior") sem obter o consentimento por escrito 
da Permobil. Essa transferência tem sempre lugar por conta e risco do Utilizador e não implica 
alterações na distribuição de responsabilidade que se aplique entre as Partes nestas 
Condições do Utilizador. Desse modo, o Utilizador é totalmente responsável perante a Permobil 
pelo desempenho das tarefas do Subcontratante Ulterior.  

Se a Permobil tiver aprovado que o Utilizador pode transferir ou de outro modo delegar o 
Tratamento de Dados Pessoais num Subcontratante Ulterior, de acordo com esta Secção, o 
Utilizador deverá, através de um acordo escrito, garantir que o Subcontratante Ulterior fica 
obrigado, com efeito vinculativo, a cumprir todas as suas obrigações ao abrigo destas 
Condições do Utilizador e que o Subcontratante Ulterior fornece garantias adequadas para 
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas, de forma a que o Tratamento 
cumpra os requisitos da Legislação de Proteção de Dados Aplicável. A Permobil também terá 
o direito de auditar o Subcontratante Ulterior para confirmar a conformidade com estas 
Condições do Utilizador ou com a Legislação de Proteção de Dados Aplicável. 

A Permobil pode, na medida do que considerar adequado, emitir uma aprovação geral por 
escrito para o Utilizador contratar um Subcontratante Ulterior para determinados tipos de 
Tratamento de Dados Pessoais no quadro destas Condições do Utilizador. Caso tenha sido 
dada uma aprovação geral deste tipo, o Utilizador deverá informar a Permobil de qualquer 
adição ou substituição de tais subcontratantes ulteriores, dando à Permobil a oportunidade de 
se opor a essas alterações com antecedência suficiente, embora não mais de 30 dias antes de 
substituir ou adicionar um subcontratante ulterior. Se a Permobil enviar atempadamente ao 
Utilizador uma notificação de oposição por escrito, apresentando um fundamento razoável para 
a oposição, as Partes farão um esforço de boa-fé para resolver a oposição da Permobil, sem o 
qual não poderá efetuar as alterações propostas.  

Se o Subcontratante Ulterior estiver domiciliado num país fora da UE/EEE, o Utilizador deve 
certificar-se de que o Subcontratante Ulterior pode fornecer um nível de proteção adequado ao 
Tratamento de Dados Pessoais mediante a celebração de um Acordo de Subcontratante para 
o Tratamento de Dados Pessoais especial com o Subcontratante Ulterior, em conformidade 
com as Cláusulas Contratuais Tipo, ou de outro modo, assegurando que é permitida uma 
transferência para esse Subcontratante Ulterior, em conformidade com a Secção 8 infra.  

8. O Utilizador só pode transferir Dados Pessoais para um Terceiro após aprovação por escrito 
da Permobil e apenas se: 

a) a Comissão Europeia tiver decidido que o país garante um nível de proteção adequado 
para Dados Pessoais, ou 

b) a transferência for permitida de outra forma nos termos da Legislação de Proteção de 
Dados Aplicável. 

9. Mediante pedido da Permobil, o Utilizador deverá demonstrar que as medidas que tomou para 
cumprir as obrigações definidas nestas Condições do Utilizador e na Legislação de Proteção 
de Dados Aplicável ou outra legislação obrigatória foram cumpridas e deverá permitir à 
Permobil auditar e testar essas medidas. Salvo exigência em contrário de uma Autoridade de 
Supervisão competente, a Permobil poderá notificar o Utilizador, com pelo menos 30 dias de 
antecedência, para realizar, ou mandar realizar por um terceiro que tenha celebrado um acordo 



de confidencialidade com o Utilizador, auditorias às instalações e operações do Utilizador que 
se relacionem com os Dados Pessoais. O Utilizador deverá colaborar com as auditorias 
realizadas pela ou em nome da Permobil e concederá aos auditores da Permobil um acesso 
razoável a quaisquer instalações e dispositivos envolvidos no tratamento dos Dados Pessoais. 
O Utilizador deverá facultar à Permobil e/ou aos auditores da Permobil o acesso a qualquer 
informação relacionada com o tratamento dos dados pessoais que possa ser razoavelmente 
exigido pela Permobil para determinar a sua conformidade com estas Condições do Utilizador. 
Assim, o Utilizador deverá, sem demora injustificada, ativar e disponibilizar os recursos, 
instalações, informações e documentação necessários para as auditorias, incluindo inspeções, 
efetuadas pela Permobil ou por terceiros independentes autorizados pela Permobil. O Utilizador 
suportará os custos caso sejam detetadas quaisquer irregularidades e a Permobil suportará os 
custos caso não sejam detetadas quaisquer irregularidades.  

Caso uma auditoria interna realizada pelo Utilizador indique deficiências significativas na 
segurança no manuseamento de Dados Pessoais, o Utilizador deverá informar imediatamente 
a Permobil sobre essa situação. 

10. O Utilizador compromete-se a não divulgar informação a qualquer terceiro relativamente ao 
Tratamento de Dados Pessoais abrangidos por estas Condições do Utilizador ou outra 
informação que tenha recebido na sua qualidade de Subcontratante do Tratamento de Dados 
Pessoais da Permobil. O acima indicado não se aplica se o Utilizador receber uma ordem de 
uma autoridade competente ou tribunal para divulgar a informação em causa. 

11. O Utilizador indemnizará e isentará a Permobil de quaisquer reclamações, custos, despesas, 
danos e/ou perdas resultantes de qualquer falha da sua parte, de qualquer Subcontratante 
Ulterior ou de qualquer outra parte pela qual o Utilizador seja responsável, quanto ao 
cumprimento de qualquer das suas obrigações ao abrigo destas Condições do Utilizador ou da 
Legislação de Proteção de Dados Aplicável. 

O Utilizador compromete-se a manter um seguro de responsabilidade válido com um capital de 
cobertura adequado para eventuais reclamações, nos termos desta Secção. 

12. Estas Condições do Utilizador estarão em vigor a partir da aceitação das mesmas pelo 
Utilizador e permanecerão em vigor até terminar o Tratamento dos Dados Pessoais relevantes 
por parte do Utilizador, o que apenas se considerará ocorrido quando este tiver apagado os 
Dados Pessoais e deixado de aceder aos Serviços. 

A Permobil tem o direito de resolver estas Condições do Utilizador a qualquer momento sem 
respeitar um prazo específico se ocorrer uma violação material da parte do Utilizador em 
relação às disposições das Condições do Utilizador, se o Utilizador não puder ou não conseguir 
seguir uma instrução da Permobil ou se recusar o acesso da Permobil de uma forma que 
contrarie estas Condições do Utilizador. 

13. Nenhuma das Partes terá o direito de transferir, em parte ou na totalidade, os seus direitos ou 
obrigações ao abrigo destas Condições do Utilizador sem o consentimento escrito da outra 
Parte. 

14. O Utilizador concorda que: 

• tem o direito e a autoridade para subscrever as presentes Condições do Utilizador; 

• acederá e utilizará os Serviços de uma forma que seja legal e esteja em conformidade 
com estas Condições do Utilizador; 

• não tentará violar quaisquer medidas de segurança dos Serviços; 

• não copiará, reproduzirá, distribuirá, descompilará, submeterá a engenharia inversa, 
desmontará, removerá, alterará, contornará ou adulterará de qualquer outra forma uma 
tecnologia de segurança, converterá em qualquer utilização não autorizada pela 
Permobil ou reclamará a propriedade dos Serviços ou das informações ou materiais, 
nossos ou de qualquer outra entidade, associados aos Serviços; 



• não utilizará os Serviços para qualquer fim ilícito, para assediar qualquer pessoa ou 
para qualquer fim não permitido pela Permobil; e 

15. os Serviços estão protegidos por leis de direitos de autor e podem estar sujeitos a outras 
proteções de propriedade intelectual, incluindo direitos de patentes e marcas comerciais. O 
Utilizador não pode copiar, distribuir, modificar, realizar, exibir, apresentar, transmitir, reutilizar, 
re-postar, utilizar (exceto conforme o aqui expressamente estabelecido) ou reclamar qualquer 
direito sobre qualquer aspeto dos Serviços, incluindo o conteúdo, texto, imagens, áudio e vídeo 
sem a autorização expressa e prévia por escrito da Permobil. 

16. Quaisquer marcas comerciais, logótipos e marcas de serviço (coletivamente "Marcas") 
apresentados em relação aos Serviços são marcas comerciais registadas e/ou não registadas 
da Permobil ou de terceiros. Nada contido nos Serviços ou nestas Condições do Utilizador deve 
ser interpretado no sentido de conceder ao Utilizador qualquer licença ou direito de utilizar ou 
apresentar qualquer Marca ou qualquer variação da mesma sem a autorização por escrito da 
Permobil ou do outro proprietário. A utilização das marcas Permobil pelo Utilizador é 
estritamente proibida. 

17. O Utilizador reconhece e aceita que os Serviços são prestados "tal como estão", sem qualquer 
garantia de qualquer tipo, e que os Serviços são utilizados por sua conta e risco. A Permobil 
não garante nem presta garantia quanto à correção, plenitude, fiabilidade ou disponibilidade 
dos Serviços ou que os Serviços funcionarão sem interrupção ou sem erros. Até ao limite 
máximo permitido pela lei aplicável, a Permobil rejeita expressamente qualquer garantia 
implícita de qualquer tipo, incluindo não violação ou adequação a um fim específico 
relativamente aos Serviços. 

18. A Permobil não será responsável por qualquer falha no cumprimento das suas obrigações 
devido a circunstâncias imprevistas ou a causas fora do seu controlo razoável. Em 
circunstância alguma a Permobil será responsabilizada por quaisquer perdas ou danos 
indiretos ou consequenciais, incluindo, designadamente, qualquer perda de rendimentos, perda 
de dados, perda de lucros ou quaisquer reclamações de terceiros. Em circunstância alguma 
deverá a responsabilidade agregada máxima da Permobil em relação aos Serviços, ou de outra 
forma prevista nestas Condições do Utilizador, ultrapassar um montante de SEK 1.000. Nada 
do aqui contido será interpretado no sentido de excluir ou limitar a responsabilidade da Permobil 
por fraude, conduta dolosa ou qualquer responsabilidade que, nos termos da lei aplicável, não 
possa ser excluída ou limitada. Se o Utilizador for um consumidor, poderá ter direitos especiais 
ao abrigo das leis e regulamentações vinculativas de proteção do consumidor. A Permobil não 
pretende limitar ou alterar esses direitos através destas Condições do Utilizador. 

19. O Utilizador não pode ceder estas Condições do Utilizador (ou qualquer parte das mesmas) 
sem o consentimento escrito da Permobil e qualquer tentativa de cessão sem o consentimento 
escrito da Permobil é nula e ineficaz. A Permobil pode ceder estas Condições do Utilizador 
mediante notificação enviada para o Utilizador. 

 
20. Nada contido nas presentes Condições do Utilizador será interpretado no sentido de fazer com 

que o Utilizador ou a Permobil sejam sócios, parceiros de joint-ventures, responsáveis, agentes 
ou funcionários do outro. Nenhuma das partes tem qualquer direito, poder ou autoridade, 
expressos ou implícitos, para vincular a outra. 

 
21. Salvo indicação em contrário nestas Condições do Utilizador, todas as notificações, pedidos, 

consentimentos, aprovações e outras comunicações necessárias ou permitidas pelo Utilizador 
nos termos destas Condições do Utilizador deverão ser feitos por escrito e considerados como 
realizados quando entregues em mão ou cinco dias úteis após o envio por correio através de 
um serviço de correio nacional fiável, correio registado ou certificado, com portes pré-pagos e 
endereçados ao Office of the General Counsel, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista, Suécia. 

 
22. Se algum termo ou disposição destas Condições do Utilizador, ou de qualquer documento aqui 

integrado por remissão, for considerado por um tribunal competente como sendo contrário à 
lei, esse termo será retirado destas Condições do Utilizador e as restantes disposições destas 
Condições do Utilizador ou a aplicação dessa disposição a pessoas ou circunstâncias 
diferentes das que forem inválidas ou inaplicáveis não serão afetadas por essa situação. Cada 



disposição destas Condições do Utilizador será válida e aplicável na medida do permitido por 
lei e salvo proibição legal. 

 
23. Nenhum termo ou condição destas Condições do Utilizador é objeto de renúncia e nenhuma 

violação é desculpada, salvo se essa renúncia ou consentimento for escrito e assinado pela 
parte que invocar ter renunciado ou consentido. Nenhum consentimento de qualquer parte ou 
renúncia perante uma violação pela outra, expressa ou implícita, constituirá um consentimento, 
renúncia ou desculpa perante qualquer violação diferente ou posterior. 

 
24. Estas Condições do Utilizador constituem o acordo integral entre as partes em relação ao 

respetivo objeto e não existem outras declarações, entendimentos ou acordos entre as partes 
relativamente a essa matéria. O Utilizador apenas pode alterar estas Condições do Utilizador 
se a Permobil aceitar por escrito a alteração. Salvo disposição em contrário nestas Condições 
do Utilizador, em caso de conflito entre estas Condições do Utilizador e outras condições, 
políticas ou materiais aqui referidos, prevalecerão estas Condições do Utilizador. O Utilizador 
pode, a qualquer momento, pedir uma cópia destas Condições do Utilizador à Permobil.  

 
25. A Permobil pode atualizar periodicamente estas Condições do Utilizador, conforme considerar 

necessário. O Utilizador terá de aceitar qualquer atualização a estas Condições do Utilizador 
para continuar a utilizar os Serviços.  

26. Estas Condições do Utilizador e qualquer litígio decorrente destas Condições do Utilizador 
regem-se pela Lei Sueca. 
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