Termos e Condições Especiais Calculadora de lucro
Aviso: Por favor, leia com atenção os presentes ter mos e condições especiais sobre os Produtos Alpega. Ao transferir, instalar, copiar, aceder ou utilizar todas ou
qualquer parte dos Produtos Alpega, afirma concordar com os presentes termos e com os Termos e Condições Gerais associados aos Produtos Alpega. Se aceita os
presentes termos em nome de alguma entidade jurídica ou em nome de outra pessoa, declara e garante que tem autoridade para vincular esta entidade ou pessoa aos
presentes termos. Aceita que os presentes termos são aplicáveis do mesmo modo que qualquer acordo escrito negociado e assinado por si. Caso não concorde com os
presentes termo s, não proceda à transferência, instalação, cópia, acesso ou uso dos Produtos Alpega.
1. Calculadora de lucro
O Calculadora de lucro é uma solução que permite ao Cliente calcular os custos da operação de transporte e as poupanças que pode obter ao utilizar os Produtos
Alpega. A informação fornecida pela Alpega através desta solução passa a ser, doravante, denominada a "Informação". A utilização do Calculadora de lucro é regida
pelos:
(i)

Termos e Condições Gerais associados aos Produtos Alpega (os "Termos e Condições Gerais") e

(ii)
pelos Termos e Condições Especiais abaixo apresentados. As definições estabelecidas nos Termos e Condições Gerais aplicam-se aos presentes Termos e
Condições Especiais, exceto quando de outro modo referido no presente.
2. Exoneração de responsabilidade
A Informação tem por base dados fornecidos pelo Cliente ou recolhidos junto de fontes externas que não estão sob o controlo da Alpega e cujo rigor não pode ser
verificado nem garantido pela Alpega. O Calculadora de lucro e a Informação são, por conseguinte, fornecidos ao Cliente sem garantias de qualquer tipo, quer
explícitas quer implícitas. Especificamente, a Alpega não fornece qualquer garantia nem condição de qualquer tipo a respeito do conteúdo da Informação, da sua q
ualidade, do seu rigor e da sua disponibilidade. Ademais, o Cliente reconhece que o uso da Informação é da sua única responsabilid ade e por seu próprio risco. Na
máxima medida permitida pela legislação aplicáve l, a Alpega renúncia a todas as responsabilidade s, de qualquer tipo, relativamente à Informação e ao uso da mesma
por parte do Cliente.
3. Responsabilidade do Cliente
O Cliente não deverá:
-

Tornar público, reproduzir, publicar por qualquer meio, distribuir, sublicenciar, explorar comercialmente, vender nem transferir qualquer elemento da
Informação ou do Calculadora de lucro, nem de outro modo fornecer, disponibilizar ou usar a
Informação ou o Calculadora de lucro a terceiros;

O Cliente deve:
-

Fazer as cópias da Informação que sejam razoavelmente requeridas para usar a Informação em conformidade com o Contrato; Usar o Calculadora de lucro e/ou a
Informação estritamente para os fins dos seus requisitos de negócio e uso interno.

4. Taxas e facturação
O Calculadora de lucro é fornecido sem encargos. Em qualquer momento e por sua exclusiva decisão, a Alpega pode, porém, decidir cobrar comissões específicas
pela ut ilização desta solução. A Alpega procederá, ness e caso, à notificação do Cliente em conformidade com os termos do Contrato.
5. Confidencialidade
A Alpega deverá usar os seus melhores esforços para salvaguardar e manter confidencial os dados submetidos pelo Cliente através do Calculadora de lucro (os
"Dados"). A Alpega deverá:
-

Usar os Dados exclusivamente para os fins contemplados no presente ou no Contrato ou como permitido no presente;

-

Não divulgar os Dados a nenhuma pessoa além das empresas afiliadas, funcionários, agentes, parceiros , administradores, fornecedores, consultores ou
subcontratados da Alpega que precisem de ter conhecimento da informação de modo a desempenharem as suas obrigações nos termos do presente e/ou
desde que estes estejam eles próprios abrangidos por um contrato semelhante de confidencialidade ou conforme requerido por lei.

O Cliente concede à Alpega o direito de aglomerar os Dados com dados recolhidos junto de outros clientes e/ou utilizados de modo a gerar análises, estatísticas e
relatórios sobre o sector (sem referência nominal ao Cliente). A Alpega tem o direito de criar e publicar estas análises e relatórios, quer para obter ganhos comerciais
quer para fins de serviço público, e o Clientes renuncia a qualquer direito às mesmas.
6. Geral
À data da cessação da licença sobre a utilização do Calculadora de lucro, o Cliente deve tomar imediatamente todas as medidas necessárias para apagar a Informação
que po ssa manter por via electrónica ou de outra forma, em qualquer tipo de meio, e o Cliente não tem autorização para continuar a faze r uso da Informação nem do
Calculadora de lucro.
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