
 

    

 

TERMOS DE UTILIZAÇÃO – [TrioAir] [RotemNet 

Web] [GreenApp] 

(Última atualização: 20.01.2022) 

Nota: No caso de haver quaisquer diferenças entre os documentos, deve prevalecer o documento 

em inglês. 

 

INTRODUÇÃO 

Os presentes Termos de Utilização (os “Termos”) aplicam-se ao seu uso da aplicação 

denominada [TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] (a “Aplicação”) e a todas as outras 

funcionalidades que se facultam com a utilização da Aplicação (os “Serviços”), e constituem 

um contrato vinculativo entre o utilizador, que esteja a atuar devidamente em nome de uma 
corporação ou outra entidade legal, e a Munters Israel Ltd (“Munters”, “nós”, “conosco” ou 

“nosso”). A Aplicação destina-se exclusivamente à utilização comercial, estando assim vedado 

qualquer uso privativo.  

A Munters faculta-lhe o direito de utilizar a Aplicação e os Serviços consoante os presentes 

Termos (conforme periodicamente alterados) e quaisquer termos aplicáveis especificados neste 
instrumento. Ao clicar em “Aceitar Termos de Utilização” na Aplicação ou na página da 

Internet, estará a aceitar os presentes Termos. Se por algum motivo não aceitar partes dos 

presentes Termos, não deverá clicar em “Aceitar Termos de Utilização” nem tentar aceder a 

Aplicação ou qualquer um dos Serviços. 

Reserva-mo-nos o direito de alterar o conteúdo dos presentes Termos a qualquer altura, sem 

prévio aviso, com a publicação de uma versão atualizada destes Termos em 
[https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app] ou com a atualização da Aplicação para 

incorporar os novos termos de utilização. Ao utilizar ou continuar a utilizar a Aplicação e os 

Serviços após a atualização destes Termos, estará a reconhecer total entendimento e aceitação 

dos Termos atualizados. 

Se desejar rescindir os Termos, incluindo o acesso à Aplicação ou aos Serviços, poderá 
desmarcar a caixa de seleção “Aceitar Termos de Utilização”, sujeito às disposições de rescisão 

estabelecidas neste instrumento.  

As informações relativas ao processamento dos seus dados pessoais no uso da Aplicação e dos 

Serviços estão definidas na Política de Privacidade, disponível em 

[https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app]. 

LICENÇA 

Ao aceitar os presentes Termos conforme acima definidos, garantimos-lhe uma licença não 

exclusiva, não transmissível, não sublicenciável, pessoal, limitada e revogável para utilizar a 

Aplicação e os Serviços, em conformidade com os termos e condições estabelecidos nos 

presentes Termos (a “Licença”). 

https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app
https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app
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A Licença inclui o direito de descarregar e instalar a Aplicação em dispositivos (telemóveis ou 

tábletes) ou de aceder a Aplicação através de uma hiperligação da Internet, e unicamente para o 
propósito de utilizar a Aplicação para processar os próprios Controller Data (Dados do 

Responsável pelo Tratamento de Dados) (conforme definidos abaixo) e utilizar os Serviços. 

Cada Licença abrange somente a utilização da Aplicação e dos Serviços relativos a 1 (um) 

Responsável pelo Tratamento de Dados (conforme definido abaixo). 

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO E DOS SERVIÇOS 

A Aplicação pode ser descarregada através da Loja de Aplicações da Apple, Inc. 
(https://www.apple.com/itunes) ou da Play Store da Google Inc. (https://play.google.com/store), 

ou ser acedida através da seguinte hiperligação da Internet: 

[https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app]. A Aplicação pode ser acedida apenas 

após ter sido criada uma conta pessoal, e ter havido consentimento em não partilhar a sua conta 

com qualquer terceiro ou alguém fora da sua organização. 

Algumas partes dos Serviços são concedidas a título gratuito (“Serviços Gratuitos”), ao passo 

que outras partes dos Serviços são pagas (“Serviços Pagos”). Os Serviços Gratuitos incluem a 

“read-only function” (função de modo de leitura) da Aplicação, a qual impossibilita o 

gerenciamento do Responsável pelo Tratamento de Dados (conforme definido abaixo) através 

das funções da Aplicação. Os Serviços Pagos incluem (i) a “edit function” (função de edição), 
que o permite não apenas ler, como também alterar remotamente os parâmetros do Responsável 

pelo Tratamento de Dados na Aplicação. A seu próprio critério, a Munters reserva-se o direito 

de alterar quais tipos de serviços serão incluídos nos Serviços Gratuitos e/ou Serviços Pagos, a 

qualquer momento e sem prévio aviso. 

Os presentes Termos aplicam-se unicamente à utilização da Aplicação e aos Serviços, e não a 

quaisquer outras funções ou serviços fornecidos por producto (o “Responsável pelo 
Tratamento de Dados”), que está conectado à Aplicação. De forma a evitar qualquer dúvida, a 

função e utilização do Responsável pelo Tratamento de Dados é regulada por termos separados.  

Além de quaisquer outras restrições de usuário ao abrigo dos presentes Termos, exceto na 

medida do expressamente permitido em tais Termos, o utilizador não poderá: 

(a) anular qualquer recurso de segurança ou contornar quaisquer controles de acesso ou 

manipular os limites da Aplicação e dos Serviços; 

(b) violar os direitos de propriedade intelectual ou outros direitos da Munters; 

(c) fazer cópia, reproduzir, republicar, reutilizar, carregar, postar, transmitir ou distribuir 

qualquer conteúdo apresentado ou fornecido pela Aplicação, incluindo, sem limite, 

para fins públicos ou comerciais; 

(d) alugar, realizar a locação, sublicenciar, emprestar, distribuir ou vender/revender ou 

explorar a Aplicação (incluindo o código fonte); 

(e) incorporar a Aplicação com quaisquer outros programas; 

(f) (i) fazer alterações ou modificações da totalidade ou parte da Aplicação, ou (ii) 

desmontar, descompilar, submeter à engenharia reversa ou criar trabalhos derivados 

baseados na totalidade ou em qualquer parte da Aplicação; e 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/pt/termos-controllers-app
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(g) remover quaisquer direitos de autor, marca registada ou outros avisos de propriedade 

da Aplicação. 

PAGAMENTO E SUBSCRIÇÃO 

Os preços estabelecidos na Aplicação não incluem quaisquer taxas e podem estar sujeitos a 

despesas de câmbio ou diferenças nos preços locais (p.ex. taxas de câmbio). Poderemos 

livremente modificar nossos preços, desde que avisado com razoável antecedência. O não 

pagamento das taxas irá resultar na cessação dos Serviços Pagos. 

Ao subscrever os nossos Serviços Pagos, as taxas pelos referidos serviços serão cobradas com 
base num montante fixo a título de adiantamento pelo período de subscrição de 12 (doze) 

meses. A subscrição será automaticamente renovada no fim do período de subscrição, podendo 

ser cancelada com prévio aviso de 1 (um) mês, anteriormente ao fim de tal período de 

subscrição. Caso o seu método de pagamento seja recusado, será automaticamente alterada a 

subscrição do serviço para subscrição de Serviços Gratuitos. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS  

O utilizador outorga (ou garante que o proprietário dos seguintes direitos tenha expressamente 

outorgado) a Munters um direito irrevogável, transmissível, cedível e sublicenciável de 

armazenar, exibir, visualizar e descarregar quaisquer dados recolhidos pelo Responsável pelo 

Tratamento de Dados (“Dados do Responsável pelo Tratamento de Dados”) e de os utilizar 
para os fins, incluindo, entre outros, de resolução de problemas, apoio e estatística, bem como 

para desempenho das atividades de desenvolvimento de produtos pela Munters. Além disso, se 

utilizar a plataforma analítica Sonar, outorga (ou garante que o proprietário dos seguintes 

direitos tenha expressamente outorgado) (i) a Munters um direito irrevogável, transmissível, 

cedível e sublicenciável de transferir os Dados do Responsável pelo Tratamento de Dados para a 

MTech Systems, uma empresa do grupo Munters, e para a (ii) MTech Systems, um direito 
irrevogável, transmissível, cedível e sublicenciável de armazenar, exibir, visualizar e 

descarregar os Dados do Responsável pelo Tratamento de Dados e de os utilizar para os fins, 

incluindo, entre outros, de resolução de problemas, apoio, análise e estatística, bem como para 

desempenho das atividades de desenvolvimento de produtos pela MTech Systems. 

Se os Dados do Responsável pelo Tratamento de Dados incluírem dados pessoais, o tratamento 

de tais dados estará sujeito à nossa [Privacy Policy]. 

DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 

A Munters reserva-se o direito de, a qualquer altura, modificar, atualizar e/ou melhorar, 

temporária ou permanentemente, a Aplicação ou os Serviços (ou qualquer parte deles).  

Concorda o utilizador que a Munters pode suspender o acesso à Aplicação e aos Serviços caso a 
Munters, a seu próprio critério, razoavelmente conclua que a utilização da Aplicação ou dos 

Serviços causa danos imediatos e/ou contínuos a Munters ou terceiros. Por conseguinte, 

concorda que a Munters não terá responsabilidade para com o utilizador ou quaisquer terceiros 

por eventuais suspensões do acesso à Aplicação ou aos Serviços em tais circunstâncias 

anteriormente referidas. 

TERCEIROS 

Se tiver descarregado a Aplicação na Loja de Aplicações da Apple, Inc. (juntamente com as 

suas afiliadas, “Apple”) ou na Play Store da Google Inc. (juntamente com as suas afiliadas, 
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“Google”), estará a reconhecer (i) que, a todo o momento, cumprirá os termos separados 

aplicáveis relativamente a Apple e a Google e (ii) que os presentes Termos foram celebrados 
exclusivamente entre o utilizador e a Munters, não sendo a Apple ou a Google responsável pela 

Aplicação e conteúdo nela incluído, salvo estabelecido expressamente nos termos acordados 

com a Apple ou a Google. De forma a evitar qualquer dúvida, a Apple ou a Google não se 

encontra sob qualquer obrigação de lhe fornecer quaisquer serviços de manutenção e apoio 

relativamente à Aplicação ou seus Serviços. Se tiver descarregado a Aplicação da Loja de 

Aplicações da Apple, os respetivos termos adicionais podem ser consultados abaixo.  

Se tiver descarregado a Aplicação da Loja de Aplicações da Apple ou se está a utilizar a 

Aplicação num dispositivo iOS, reconhece ter lido, compreendido e aceite o seguinte aviso 

relativamente a Apple. Os presentes Termos foram celebrados exclusivamente entre o utilizador 

e a Munters, e não com a Apple, por isso a mesma não é responsável pela Aplicação e o 

conteúdo nela incluído. A Apple não se encontra sob qualquer obrigação de fornecer quaisquer 
serviços de manutenção e apoio relativamente à Aplicação. Em caso de incumprimento de 

qualquer garantia aplicável à Aplicação, a Apple deve ser avisada pelo utilizador para que a 

mesma possa efectuar o reembolso de qualquer preço de compra relativo à Aplicação, se 

houver; e, no limite máximo permitido na lei aplicável, a Apple não está sujeita a qualquer outra 

obrigação de garantia relativamente à Aplicação. A Apple não é responsável por abordar 
quaisquer reivindicações do utilizador ou terceiro relativamente à Aplicação ou sua posse e/ou 

utilização da Aplicação, incluindo: (1) reivindicações de responsabilidade pelo produto; (2) 

qualquer reivindicação de que a Aplicação não está conforme a requisitos legais ou regulatórios 

aplicáveis; e (3) reivindicações ao abrigo da legislação de defesa do consumidor ou similares. A 

Apple não é responsável pela investigação, defesa, transacção e dispensa de qualquer 

reivindicação de terceiro de que a Aplicação e/ou sua posse violam os direitos de propriedade 
intelectual de tal terceiro. Concorda em cumprir os termos de terceiros aplicáveis ao utilizar a 

Aplicação, e que a Apple e subsidiárias da Apple são terceiros beneficiários dos presentes 

Termos, e mediante a sua aceitação de tais Termos, a Apple terá o direito (e considera-se que 

aceitou o direito) para fazer valer os presentes Termos contra o utilizador com um terceiro 

beneficiário ao abrigo destes Termos. Pelos presentes mais declara e garante que (1) não está 
localizado num país sujeito a embargo do Governo dos Estados Unidos ou que tenha sido 

designado pelo Governo dos Estados Unidos como um país “apoiante de terroristas”; e (2) não 

encontra-se listado em qualquer lista de partes sujeitas a proibição ou restrição pelo Governo 

dos Estados Unidos. 

Não temos qualquer controlo e não assumimos responsabilidade alguma pelo conteúdo de 
quaisquer sítios da Internet ou aplicação móvel ao qual estivermos ligados na Aplicação. Tais 

sítios da Internet e aplicações móveis ligados são fornecidos “tal como estão” apenas para 

comodidade, sem qualquer tipo de garantias, expressa ou implícita, pela informação neles 

incluída. Os termos e condições, os termos de utilização e políticas de privacidade de tais sítios 

da Internet e aplicações móveis de terceiros aplicam-se à sua utilização de tais sítios da Internet 

e aplicações de terceiros.  

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todos os direitos de propriedade intelectual (a ser interpretados da forma mais geral permitida na 

lei) existentes na Aplicação, Serviços ou nos Dados do Responsável pelo Tratamento de Dados 

permanecem detidos pela Munters. Além disso, quaisquer marcas registadas e logótipos utilizados 

em conjugação com a Aplicação e os Serviços são marcas registadas e logótipos da Munters. 
Nada nestes Termos constitui uma transferência, cessão ou outorga de quaisquer direitos de 

propriedade sob quaisquer direitos de propriedade intelectual.  
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Está expressamente proibida a utilização das informações geradas pela Aplicação ou Serviços 

para quaisquer fins não autorizados, sem a permissão prévia por escrito pela Munters. 

GARANTIA 

A APLICAÇÃO E OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS TAL COMO ESTÃO E CONFORME 

A ATUAL DISPONIBILIDADE E A MUNTERS NÃO DECLARA E/OU GARANTE QUE A 

UTILIZAÇÃO PELO UTILIZADOR DA APLICAÇÃO E DOS SERVIÇOS OCORRA DE 

FORMA SEGURA, ATEMPADA, ININTERRUPTA OU ISENTA DE ERROS, OU QUE A 

APLICAÇÃO E OS SERVIÇOS SATISFAÇAM AS NECESSIDADES DO UTILIZADOR, 
OU QUE TODOS OS ERROS NA APLICAÇÃO SEJAM CORRIGIDOS, OU QUE A 

APLICAÇÃO ESTEJA ISENTA DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES DANOSOS, OU 

QUE A APLICAÇÃO FUNCIONE EM COMBINAÇÃO COM OUTROS HARDWARES, 

SOFTWARES, SISTEMAS OU DADOS QUE NÃO SÃO FORNECIDOS PELA MUNTERS, 

OU QUE A TODO O MOMENTO SEJA SEGURO UTILIZAR A APLICAÇÃO E OS 
SERVIÇOS, OU QUE A MUNTERS, A TODO O MOMENTO, IMPEDIRÁ O ACESSO OU 

A DESTRUIÇÃO POR TERCEIROS DOS DADOS DO RESPONSÁVEL PELO 

TRATAMENTO DE DADOS OU DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DO 

UTILIZADOR. A GARANTIA FACULTADA CONFORME ACIMA ESTABELECIDO É A 

ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA OFERECIDA PELA MUNTERS. NÃO HÁ OUTRAS 
GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE 

OUTRAS, AQUELAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM. COMPETE AO UTILIZADOR TOTAL RESPONSABILIDADE 

PELA AVERIGUAÇÃO DE QUE A APLICAÇÃO E OS SERVIÇOS OU AS 

INFORMAÇÕES NELES GERADOS SÃO PRECISOS OU SUFICIENTES PARA OS FINS 

DO UTILIZADOR. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA MUNTERS DECORRENTE OU RELATIVA 

AOS PRESENTES TERMOS, INDEPENDENTEMENTE DAS CAUSAS, NÃO DEVERÁ 

EXCEDER O MONTANTE TOTAL DAS TAXAS PAGAS PELO UTILIZADOR A 

MUNTERS PELA UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES ANTERIORMENTE À DATA EM QUE OCORREU O ACONTECIMENTO QUE 

DÁ ORIGEM À REIVINDICAÇÃO, OU, SE O ACONTECIMENTO QUE DÁ ORIGEM À 

REIVINDICAÇÃO OCORREU ANTES DO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

TRANSCORRER, EM TAL PERÍODO MAIS CURTO. 

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A MUNTERS RESPONSÁVEL POR QUALQUER 
PERDA DE NEGÓCIO, RECEITA, LUCROS, PRODUÇÃO, PRESTÍGIO, USO, DADOS, 

ECONOMIAS ANTECIPADAS OU OUTRA VANTAGEM ECONÓMICA 

(INDEPENDENTEMENTE DE TAL DANO SER DIRETO OU INDIRETO), ASSIM COMO 

QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU PUNITIVOS.  

RESCISÃO  

A Munters poderá rescindir os Termos com efeito imediato e a qualquer altura, sem prévio 
aviso, e sem ser sujeita a qualquer responsabilidade neste respeito. Sujeito às disposições na 

secção Pagamento e Subscrição, poderá o utilizador rescindir os presentes Termos a qualquer 

altura, e a rescisão entrará em vigor no final do período de subscrição corrente. Na rescisão, não 

terá mais acesso à Aplicação ou aos Serviços. Reconhece e concorda que a Munters não 

encontra-se sob qualquer obrigação de restituir quaisquer quantias que já lhe houvera pago na 

ocasião da rescisão dos presentes Termos. 
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DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Se qualquer disposição dos Termos for considerada total ou parcialmente inválida, não será 
afetada a validade dos Termos, no seu conjunto, devendo as restantes disposições dos Termos 

permanecerem em pleno vigor. Na medida em que tal invalidade afete materialmente o 

benefício duma parte ou o seu desempenho em conformidade com os presentes Termos, deve 

ser razoavelmente alterada. 

Não poderá o utilizador, total ou parcialmente, ceder, dar em penhor ou de outra forma alienar 

seus direitos e/ou obrigações ao abrigo destes Termos sem prévia permissão da Munters por 

escrito. 

Aplicam-se os Termos à utilização da Aplicação e dos Serviços e não modificam ou alteram 

qualquer outro contrato ou acordo entre o utilizador e a Munters.  

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Os Termos serão interpretados e regidos em conformidade com a legislação de Israel (sem dar 
efeito a quaisquer disposições sobre conflitos de leis), e todas as disputas relativas ao presente 

instrumento submetem-se à exclusiva jurisdição dos tribunais em Israel. 

CONTACTO  

Se tem dúvidas ou preocupações relativas à Aplicação ou aos Serviços, pode contactar-nos com 

as seguintes informações de contacto: 

Munters Israel Ltd 

App.support@munters.com 


