
 
ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL DO NEXTFLEET (EULA)  

Este EULA aplica-se a si ("O Utilizador") como utilizador de: 

1. solução NEXTFLEET da marca Webfleet Solutions B.V. ("Webfleet Solutions") fornecida através da 

Internet e/ou alojada e gerida pela Webfleet Solutions ("os Serviços online");  

2. quaisquer documentos online ou eletrónicos que lhe forem disponibilizados pela Webfleet Solutions 

em associação aos Serviços online; 

3. quaisquer outros serviços e software da Webfleet Solutions que lhe possam ter sido fornecidos em 

associação aos Serviços online, seja através dos Serviços online ou por qualquer outro meio.  

Por favor, queira ler cuidadosamente o presente EULA. Ao utilizar parte ou a totalidade dos Serviços 

online, está a aceitar os termos e condições do presente EULA.  

O utilizador reconhece que a sua utilização dos Serviços online só é permitida após autorização do 

cliente da Webfleet Solutions ("Cliente") e que a sua utilização dos Serviços online é restringida de 

acordo com os termos e condições do acordo comercial celebrado entre a Webfleet Solutions e o Cliente 

para fornecimento e utilização dos Serviços online ("Acordo").  

O presente Acordo de Licença de Utilizador Final ("EULA") constitui um contrato jurídico celebrado entre 

o utilizador e a Webfleet Solutions. O Utilizador aceita que o presente EULA é aplicável como qualquer 

acordo negociado por escrito e assinado pelo Utilizador.  

Se não concordar com os termos deste EULA, não utilize os Serviços online e informe diretamente o 

Cliente.  

1) CONCESSÃO DE LICENÇA: a Webfleet Solutions concede ao Utilizador o direito individual de utilizar 

os Serviços online de acordo com este EULA, na quantidade encomendada pelo Cliente e durante o 

tempo de subscrição definido no Acordo. Este EULA concede uma licença ("Licença") que permite ao 

Utilizador utilizar os Serviços online, desde que tenha sido autorizado pelo Cliente a utilizar os Serviços 

online. A licença é não exclusiva e é intransmissível. Esta Licença não concede quaisquer direitos 

referentes à obtenção de futuros upgrades, atualizações ou suplementos dos Serviços online. Porém, se 

forem obtidos upgrades, atualizações ou suplementos dos Serviços online, a utilização de tais upgrades 

ou atualizações é regida por este EULA e pelas alterações que o possam acompanhar, e pode estar 

sujeita a pagamentos e condições adicionais.  

2) DIREITOS DE AUTOR: os direitos de autor e outros direitos intelectuais, industriais e/ou de 

propriedade dos Serviços online de quaisquer cópias que possa ter efetuado são propriedade da 

Webfleet Solutions e/ou dos respetivos fornecedores. A Webfleet Solutions apenas permite que o 

Utilizador utilize os Serviços online em conformidade com os termos do presente EULA. A Webfleet 

Solutions reserva-se todos os direitos que não forem especificamente concedidos ao abrigo do presente 

EULA. O Utilizador abstém-se de copiar o(s) manual(ais) dos produtos ou materiais escritos que 

acompanhem os Serviços online, salvo para utilização própria. O Utilizador apenas se torna proprietário 

do suporte físico dos dados e não adquire a propriedade dos Serviços online.  

3) OUTRAS RESTRIÇÕES: é proibido o aluguer, o empréstimo, a apresentação pública, a execução, a 

transmissão ou qualquer outro tipo de distribuição dos Serviços online. Exceto na medida do permitido 

pela legislação aplicável, o Utilizador não irá, nem permitirá que qualquer pessoa o faça, modificar os 

Serviços online ou qualquer parte dos mesmos, analisá-los através de engenharia inversa, descompilar 

ou desmontar os Serviços online, nem fabricar produtos que derivem dos mesmos.  

4) CONFIDENCIALIDADE: o Utilizador reconhece e aceita que os Serviços online foram desenvolvidos 

mediante o investimento considerável de tempo e dinheiro da Webfleet Solutions e que são confidenciais 



 
e um segredo comercial da Webfleet Solutions e/ou de terceiros. O Utilizador aceita manter os Serviços 

online em rigorosa confidencialidade e não divulgar nem permitir o acesso a qualquer pessoa.  

5) LICENÇAS DE SOFTWARE DE TERCEIROS: os produtos da Webfleet Solutions podem utilizar 

software de terceiros. Sem prejuízo das cláusulas 2, 3 e 4, a utilização de alguns materiais de terceiros 

incluídos nos Serviços online pode ser sujeita a outros termos e condições. Os avisos de Copyright 

oficiais e condições específicas da licença destes códigos de software de terceiros e algoritmos podem 

ser consultados em https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. O Utilizador aceita, 

por este meio, os termos e condições de tal software de terceiros.  

6) GARANTIA LIMITADA:  

a) a Webfleet Solutions não garante nem pode garantir ao Utilizador que os Serviços online funcionem 

sem erros.  

b) a Webfleet Solutions fornece os Serviços online "TAL COMO ESTÃO E COM TODOS OS 

DEFEITOS", renunciando assim a todas as garantias e condições, expressas, implícitas ou estatutárias, 

incluindo, entre outros, garantias implícitas (caso existam), deveres ou condições de qualidade 

satisfatória, de adequação a determinada finalidade, fiabilidade ou disponibilidade, precisão ou exaustão 

das respostas, dos resultados, de trabalhos derivados, de isenção de vírus e de cuidados e 

competências razoáveis relativamente aos Serviços online, e ao fornecimento ou falha no fornecimento 

de assistência ou outros serviços, informações, software e conteúdo relacionado através dos Serviços 

online ou de outra forma no decorrer da utilização dos Serviços online. Além disso, não se declara 

qualquer garantia ou condição de usufruto tranquilo, posse tranquila ou não infração em relação aos 

Serviços online. Esta exclusão não se aplica a (i) qualquer condição implícita referente à titularidade e (ii) 

a qualquer garantia implícita referente à conformidade com a descrição.  

7) LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  

a) Nem a Webfleet Solutions nem os seus fornecedores se responsabilizam perante o Utilizador por 

quaisquer danos diretos ou indiretos, incidentais, consequentes ou outros (incluindo em cada caso, sem 

limitação, danos por impossibilidade de utilização do equipamento ou de acesso a dados, por perda de 

dados, perda de negócio, perda de lucros, interrupção da atividade profissional ou similares) decorrentes 

da utilização ou da incapacidade de utilizar os Serviços online, mesmo que Webfleet Solutions tenha sido 

avisada da possibilidade de ocorrência dos danos em questão. 

b) Sem prejuízo de quaisquer danos em que o Utilizador possa incorrer por qualquer motivo (incluindo, 

sem limitação, todos os danos aqui indicados e todos os danos diretos ou gerais em contrato ou 

quaisquer outros), a responsabilidade da Webfleet Solutions e de qualquer um dos seus fornecedores 

decorrente ou associada ao presente EULA será limitada ao montante efetivamente pago por si pelo 

Hardware.  

c) A Webfleet Solutions não se responsabiliza por (i) qualquer fraude por parte dos respetivos 

colaboradores e/ou agentes; ou (ii) qualquer representação fraudulenta por parte dos respetivos 

colaboradores e/ou agentes.  

d) Sem prejuízo das cláusulas 7(a), (b) e (c), ou do disposto no presente EULA, a responsabilidade de 

qualquer entidade por morte ou ferimentos pessoais resultantes da sua própria negligência não é 

limitada.  

8) RESOLUÇÃO: sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Webfleet Solutions pode resolver 

imediatamente o presente EULA, em caso de incumprimento de qualquer dos presentes termos e 

condições por parte do Utilizador. Em tal caso, o Utilizador tem de parar de utilizar os Serviços online. As 

disposições do presente EULA, que, por sua natureza, se destinam a subsistir à resolução, permanecem 

em vigor após a resolução do presente EULA. A Webfleet Solutions reserva-se o direito de, com ou sem 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
aviso, descontinuar a atualização, o upgrade e os serviços suplementares fornecidos ao Utilizador ou 

disponibilizados ao Utilizador pela utilização dos Serviços online.  

9) LIGAÇÕES A SITES DE TERCEIROS: a Webfleet Solutions não é responsável pelo conteúdo de 

quaisquer sites ou serviços de terceiros, ligações contidas em sites ou serviços de terceiros, ou 

quaisquer alterações ou atualizações de sites ou serviços de terceiros. A Webfleet Solutions fornece ao 

Utilizador estas ligações e acesso a sites e serviços de terceiros apenas como conveniência, sendo que 

a inclusão de quaisquer ligações ou acessos não implica qualquer aval ao site ou serviço de terceiros por 

parte da Webfleet Solutions.  

10) DIREITOS DE TERCEIROS: qualquer parte que não seja uma parte do presente EULA não tem 

quaisquer direitos ao abrigo da legislação aplicável, em relação aos direitos de terceiros de depender ou 

aplicar qualquer termo do presente EULA, mas tal não afeta quaisquer direitos ou recursos de terceiros 

que existam ou que estejam disponíveis, para além de tal legislação aplicável.  

11) TOTALIDADE DO ACORDO: este EULA representa a totalidade do acordo entre o Utilizador e a 

Webfleet Solutions referente aos Serviços online e/ou os serviços de apoio (se existirem) e substitui 

todas as comunicações, propostas ou representações orais ou escritas anteriores ou atuais relativas aos 

Serviços online ou a qualquer outra matéria abrangida pelo presente EULA. Em caso de conflito entre os 

termos de todas as políticas ou programas da Webfleet Solutions para serviços de apoio e os termos do 

presente EULA, prevalecem os termos do presente EULA. Caso qualquer disposição do presente EULA 

seja considerada nula, inválida, impraticável ou ilegal, as outras disposições devem continuar totalmente 

vigentes e efetivas.  

12) TRADUÇÕES: a versão em inglês do presente EULA é a versão regente. Todas as traduções são 

fornecidas apenas para conveniência.  

13) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: o presente EULA e quaisquer litígios relacionados com este EULA ou 

com a utilização dos Serviços online estão sujeitos à legislação dos Países Baixos. A aplicação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias é, 

por este meio, excluída do presente EULA. Todas as disputas resultantes do presente EULA serão 

resolvidas pelos tribunais de Amesterdão (Países Baixos), que terão jurisdição exclusiva em relação a 

quaisquer disputas de tal índole.  

Se tiver alguma questão relacionada com este EULA, ou se desejar entrar em contacto com a Webfleet 

Solutions por qualquer motivo, visite o site da Webfleet Solutions na Internet em 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/ 
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