Termos e Condições Gerais de Utilização

1. Geral

Este sítio de internet é da responsabilidade das seguintes subsidiárias do grupo Volkswagen A.G. em
Portugal identificadas em conjunto por “Volkswagen Financial Services”:
Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal (“Volkswagen Bank”), com escritório no Alfrapark,
Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora, registado na Conservatória do Registo
Comercial sob o NIPC 980463653, Representação Permanente de Volkswagen Bank GmbH, com sede em
Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB1819.
O Volkswagen Bank é uma Instituição Financeira autorizada pelo Banco de Portugal para o exercício da
actividade bancária (Código 264) e Mediador de Seguros (agente) registado na ASF - Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o n.º, D-HMQM-UQ9MO-22.
Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. (“Volkswagen Renting”), com sede no Alfrapark, Edifício G, R/C,
Estrada de Alfragide, 67,&nbsp; 2614-519 Amadora, registado na Conservatória do Registo Comercial de
Cascais sob o NIPC 507850149, capital social 435.000,00 Euros.
A utilização deste sítio de internet atribui automaticamente a condição de “Utilizador” e implica a
aceitação, plena e sem reservas, de todas as disposições incluídas nas presentes Condições de Utilização,
na versão vigente em cada momento em que acede ao sítio.
A informação sobre os produtos e serviços fornecidos pela Volkswagen Financial Services não constitui,
porém, proposta contratual nem informação pré-contratual, estando as condições gerais desses
produtos e serviços reguladas em documento próprio.
O Volkswagen Financial Services desenvolve os melhores esforços no sentido de assegurar a actualização
e o rigor de toda a informação disponibilizada neste sítio de internet. Contudo, não garante que a
informação disponibilizada seja permanentemente actualizada e exacta.
A informação disponibilizada não constitui, independentemente da forma que revista, conselhos ou
recomendações de compra, de venda ou de contratação, não dispensando o recurso de especialistas em
caso de necessidade.
Assim, o Volkswagen Financial Services não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais
ou pessoais que possam advir directa ou indirectamente da utilização da informação disponibilizada,
sendo o Utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base nessa
informação.
Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos deste sítio de internet, bem como sobre a
selecção, coordenação e composição dos seus conteúdos, excepto os que sejam fornecidos por entidades
externas devidamente identificadas, são da titularidade da Volkswagen Financial Services.

*As subsidiárias do Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos:
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente
de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB1819 | Mediador
de Seguros (agente) registado na ASF sob o n.º D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. CRC Cascais sob NUPC 507850149, capital social 435.000,00
Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel + 351 210 320 100

O sítio de internet contém referências a marcas, logótipos, direitos de autor ou outros direitos de
propriedade da Volkswagen Financial Services ou de outras empresas do grupo Volkswagen A.G, ou que
são utilizados por aquelas sob licença.
Não é concedida ao utilizador qualquer licença ou direito relativo à informação colocada neste sitio de
internet. O utilizador não pode modificar, reproduzir, transmitir, distribuir, publicar, vender ou utilizar
sob qualquer forma a informação colocada neste sítio de internet ou obtida através deste.

2. Registo e acesso ao sítio de internet

O Utilizador poderá utilizar o sítio de internet sem necessidade de qualquer registo. No entanto, algumas
das funcionalidades do sítio poderão encontrar-se dependentes de registo.
Ao utilizar as funcionalidades do sítio através de registo, o utilizador assume total responsabilidade pela
manutenção da confidencialidade da sua conta e palavra-passe, bem como pela restrição de acesso ao
sítio de internet através do seu computador, aceitando ainda a responsabilidade por quaisquer actos
eventualmente exercidos utilizando a sua conta e palavra-passe.

3. Foro aplicável:
Este sítio de internet é da responsabilidade da Volkswagen Financial Services, com escritório e sede em
Portugal. Pode, no entanto, ser acedido a partir de vários outros países. Uma vez que cada um destes
locais possui legislação própria eventualmente divergente da legislação em vigor em Portugal, ao aceder
a este sítio de internet renuncia a quaisquer outros regulamentos ou leis que não os aplicáveis em
Portugal, independentemente da existência de conflito entre princípios legais, relativamente a qualquer
questão resultante ou relacionada com a utilização deste sítio de internet.
Aceita igualmente e por este meio remete a resolução de tais questões para a competência exclusiva dos
tribunais de Portugal.

Para qualquer questão adicional poderá contactar :

Volkswagen Financial Services
Alfrapark, Edifício G, Estrada de Alfragide, 67
2614-519 Amadora
Telefone: 707 300 125
Dias Úteis das 9h ás 19h
Fax: +351 210 320 190
Email: contact.volkswagen@vwfs.com

*As subsidiárias do Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos:
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente
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