Termos de Utilização
Termos de Utilização Online do Grupo Kavo Kerr
ATENÇÃO: LEIA ESTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO ATENTAMENTE ANTES DE USAR
ESTE WEBSITE. Ao aceder ou utilizar este website, demonstra o seu acordo com estes
Termos de Utilização. Estes Termos de Utilização são acordados entre si e o GRUPO
KAVO KERR. Em consideração à sua utilização e acesso a este website e às promessas e
obrigações nestes Termos de Utilização, e pretendendo estar legalmente vinculado, você e o
GRUPO KAVO KERR concordam com todos estes Termos de Utilização. Imprima uma
cópia destes Termos de Utilização para sua referência. Se não concordar com os seguintes
Termos de Utilização, não aceda nem utilize este website e entre em contacto com o
GRUPO KAVO KERR por escrito ou por telefone conforme estabelecido abaixo para
obter as informações desejadas.
O GRUPO KAVO KERR reserva-se o direito de modificar ou alterar estes Termos de Utilização
a qualquer momento. Todas as alterações devem entrar em vigor imediatamente após a sua
publicação. As alterações materiais aos termos de utilização serão visivelmente publicadas neste
website. Ao aceder ao website após a publicação de alterações nos Termos de Utilização,
concorda com todas essas alterações.
GERAL
O GRUPO KAVO KERR autoriza-o a visualizar e a transferir os materiais neste e em todos os
websites de propriedade e operados pelo GRUPO KAVO KERR ("Website") apenas para uso
pessoal e não comercial, desde que mantenha todos os direitos de autor e outros avisos de
propriedade contidos nos materiais originais em qualquer cópia dos materiais. Não pode
modificar os materiais neste Website de forma alguma ou reproduzir ou publicamente exibir,
executar ou distribuir ou utilizá-los de qualquer forma para fins públicos ou comerciais. Para os
fins destes Termos de Utilização, é proibida qualquer utilização destes materiais em qualquer
outro website ou ambiente de computador em rede para qualquer finalidade. Os materiais neste
Website são protegidos por direitos de autor e qualquer utilização não autorizada de qualquer
material neste Site pode violar direitos de autor, marcas registadas e outras leis. Se violar
qualquer um destes Termos de Utilização, a sua autorização para utilizar este Website termina
automaticamente e terá de destruir imediatamente qualquer material impresso ou transferido. O
GRUPO KAVO KERR reserva-se também o direito de rescindir a sua autorização para utilizar
qualquer serviço no Website e, quando aplicável, de eliminar qualquer uma ou mais das suas
contas de acesso relacionadas, com ou sem causa, imediatamente e a qualquer momento.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Copyright 1996 Dental Specialties, Inc. Todos os direitos reservados.
Todos os textos, ficheiros áudio, vídeos, gráficos, diagramas, fotografias, ícones e a conceção,
seleção e organização de conteúdos em qualquer meio neste website são protegidos por direitos

de autor pelo GRUPO KAVO KERR, a menos que seja indicado de outra forma. O layout e a
apresentação distintivos e originais deste website também estão protegidos pela lei federal
aplicável. Além disso, muitos nomes e marcas pertencentes ao GRUPO KAVO KERR aparecem
por todo este website. Este website também pode conter referências a marcas de terceiros e
cópias de materiais protegidos por direitos de autor de terceiros, que são propriedade dos seus
respetivos proprietários. Qualquer utilização não autorizada de qualquer imagem comercial,
marca ou qualquer outra propriedade intelectual pertencente ao GRUPO KAVO KERR ou a
qualquer terceiro é estritamente proibida e será processada na medida máxima da lei.
TERMOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE FOTOGRAFIAS
As imagens da biblioteca de fotografias do GRUPO KAVO KERR são para ajudar os clientes do
GRUPO KAVO KERR na educação dos seus doentes. Estas imagens podem ser utilizadas por
vendedores e distribuidores autorizados do GRUPO KAVO KERR, e nos websites e
apresentações de clínicas dentárias e clubes de estudos odontológicos para fins que respeitem os
Termos de Utilização da Biblioteca de Fotografias conforme definido neste Website.
As imagens nestas páginas estão sujeitas aos seguintes termos e condições.
As Especialidades Dentárias do Grupo KaVo Kerr possuem e mantêm os direitos de autor das
imagens, exceto conforme indicado. Nenhuma licença de direitos de autor (expressa ou
implícita) é concedida ao utilizador, além do direito de reproduzir as imagens sem alterações
para a promoção de produtos por vendedores e distribuidores autorizados do GRUPO KAVO
KERR, educação de doentes odontológicos e educação de pessoal odontológico apenas. As
imagens são fornecidas ao destinatário “tal como estão”. Todas as garantias implícitas são por
este meio renunciadas, incluindo, sem limitação, as garantias de título, infração,
comerciabilidade e adequação para um propósito específico.
UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE
Se transferir software deste Website ("Software"), a utilização do Software está sujeita aos
termos da licença do Contrato de Licença de Software que acompanha ou é fornecido com o
Software. Não pode transferir ou instalar Software até que tenha lido e aceite os termos do
Contrato de Licença de Software.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Através do seu acesso e utilização deste website, concorda com os termos da Política de
Privacidade do GRUPO KAVO KERR, que são incorporados nestes Termos de Utilização por
esta referência.
BOLETINS INFORMATIVOS, SALAS DE CONVERSAÇÃO E OUTRAS ÁREAS
INTERATIVAS
O GRUPO KAVO KERR pode fornecer boletins informativos, salas de conversação e outras
áreas interativas para que os seus visitantes participem. Ao aceder ou utilizar este website,

concorda em cumprir as seguintes diretrizes para a utilização dos boletins informativos, salas de
conversação e outras áreas interativas deste website:
1. Terá de manter um ambiente educado e agradável. Comentários que assediam, abusam ou
ameaçam outros são proibidos. Não pode criticar outros utilizadores individuais ou o GRUPO
KAVO KERR ou qualquer uma das suas afiliadas. 2. Terá de garantir que todos os comentários
são apropriados para todas as pessoas. É proibido qualquer conteúdo que seja difamatório,
pornográfico, obsceno ou de outra forma censurável. 3. Terá de manter os seus comentários
relevantes para o tópico indicado. 4. É proibida qualquer conduta que, a critério exclusivo do
GRUPO KAVO KERR, restrinja outros de utilizarem ou desfrutarem do website. 5. Não pode
fazer publicidade a uma empresa ou serviço. 6. O material com direitos de autor só pode ser
publicado com permissão do autor. 7. É proibida a recolha de informações sobre outros,
incluindo endereços de e-mail. 8. Não pode enviar nenhuma cadeia de cartas, correio não
solicitado, e-mail não autorizado ou solicitações comerciais, ou envolver-se, facilitar ou
incentivar quaisquer atividades ilegais.
Todos os utilizadores deste website têm igualmente de seguir quaisquer outras diretrizes ou
regras fornecidas pelo GRUPO KAVO KERR ou publicadas neste website. O incumprimento de
qualquer uma destas diretrizes ou regras, ou qualquer outra disposição destes Termos e
Condições de Utilização resultará, entre outras possíveis ações, na rescisão imediata de todas as
filiações e privilégios de publicar conteúdo no website. Comunique as violações destas diretrizes
ao GRUPO KAVO KERR, conforme previsto no parágrafo "Contacte-nos" destes Termos de
Utilização.
Você e outros utilizadores dos boletins informativos, salas de conversação e outras áreas
interativas do GRUPO KAVO KERR são os únicos responsáveis pelos conteúdos e
consequências das mensagens que comunicam ou publicam neste website. Deve exercer a
máxima discrição antes de fornecer qualquer informação pessoal neste website. Embora o
GRUPO KAVO KERR não seja obrigado a monitorizar o conteúdo ou a precisão das
informações, reconhece e concorda que o GRUPO KAVO KERR, a seu exclusivo critério,
tem o direito de monitorizar, sem aviso prévio, qualquer conteúdo ou informação
publicados neste website. O GRUPO KAVO KERR reserva-se também o direito, a seu
exclusivo e absoluto critério, de proibir ou remover qualquer conduta ou conteúdo, sem
aviso prévio, por qualquer motivo, e revogar a filiação de qualquer utilizador, por
qualquer motivo.
A SUA CONTA
Se utilizar este website, será responsável por manter a confidencialidade da sua conta e palavrapasse e por restringir o acesso ao seu computador, e concorda em aceitar a responsabilidade por
todas as atividades que ocorram com a sua conta ou palavra-passe. O Grupo KaVo Kerr vende
produtos para crianças, mas vende-os a adultos, que podem comprar com um cartão de crédito ou
outro método de pagamento permitido. Se tiver menos de 18 anos, pode utilizar este website
apenas com o envolvimento de um dos pais ou tutor. O Grupo KaVo Kerr reserva-se o direito de
recusar o serviço, encerrar contas, remover ou editar conteúdo ou cancelar pedidos a seu
exclusivo critério.

RISCO DE PERDA
Todos os artigos adquiridos ao Grupo KaVo Kerr são feitos de acordo com um contrato de envio.
Isto significa que o risco de perda e o título de tais artigos passam para si após a entrega ao
transportador.
Descrições dos produtos
O Grupo KaVo Kerr tenta ser o mais preciso possível. No entanto, o Grupo KaVo Kerr não
garante que as descrições dos produtos ou outros conteúdos deste website sejam precisos,
completos, fiáveis, atuais ou livres de erros. Se um produto oferecido pelo próprio Grupo KaVo
Kerr não for conforme descrito, a sua única solução é devolvê-lo antes de utilizar.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS
O GRUPO KAVO KERR respeita os direitos dos proprietários de propriedade intelectual e pede
que os seus utilizadores façam o mesmo. Se acreditar que o seu trabalho foi copiado de forma
que constitui uma infração, forneça ao GRUPO KAVO KERR as seguintes informações, na
forma prescrita na Secção 512 do Título 17 do Código dos Estados Unidos: 1. uma assinatura
eletrónica ou física de uma pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de um direito
exclusivo que foi supostamente violado; 2. uma descrição do trabalho ou trabalhos protegido(s)
por direitos de autor que reivindica ter(em) sido infringido(s); 3. uma descrição do material
alegadamente infrator, incluindo a sua localização no website; 4. o seu endereço, número de
telefone e endereço de e-mail; 5. uma declaração sua que acredita de boa-fé que a utilização em
disputa não está autorizada pelo proprietário dos direitos de autor, pelo seu agente ou pela lei; e
6. uma declaração sua feita sob pena de perjúrio, que a informação acima na sua notificação é
precisa e que é o proprietário dos direitos de autor ou está autorizado a agir em nome do
proprietário dos direitos de autor.
O Agente de Direitos de Autor do GRUPO KAVO KERR para notificação de reclamações de
violação de direitos de autor no seu website é: À atenção do Grupo KaVo Kerr: General Counsel
1717 W. Collins Ave Orange, CA 92867
Você e o GRUPO KAVO KERR entendem e concordam que: (1) O GRUPO KAVO KERR não
assume qualquer responsabilidade por qualquer conteúdo ou material de qualquer tipo que seja
enviado ou publicado em qualquer área interativa do website (incluindo, sem limitação, qualquer
boletim informativo, sala de conversação, inquéritos no website) por si ou por qualquer outro
utilizador ou terceiro e (2) o GRUPO KAVO KERR é um editor de qualquer conteúdo desse
tipo, e atua unicamente na qualidade de fornecedor de serviços de Internet conforme o termo está
definido na Lei dos Direitos Autorais do Milénio Digital.
LINKS PARA WEBSITES DE TERCEIROS
Os links para websites de terceiros neste Website são fornecidos apenas como uma conveniência
para si. Se utilizar estes links, irá sair deste Website. O GRUPO KAVO KERR não analisou
todos estes websites de terceiros e não controla e não é responsável por nenhum destes websites

nem pelo seu conteúdo. Assim, o GRUPO KAVO KERR não endossa nem faz representações
sobre os mesmos, nem qualquer informação, software ou outros produtos ou materiais neles
encontrados, ou quaisquer resultados que possam ser obtidos a partir deles. Se decidir aceder a
qualquer um dos websites de terceiros vinculados a este Website, fá-lo sozinho por sua conta e
risco.
O GRUPO KAVO KERR autoriza links para este Website desde que o link e as páginas que são
ativadas pelo link não: (a) criem estruturas em torno de qualquer página deste Website ou
utilizem outras técnicas que alterem de qualquer forma a apresentação visual ou a aparência de
qualquer conteúdo deste website; (b) deturpem a sua relação com o GRUPO KAVO KERR; (c)
impliquem que o GRUPO KAVO KERR aprove ou endosse a si, o seu Website ou o seu serviço
ou oferta de produtos; e (d) apresentem impressões falsas ou enganosas sobre o GRUPO KAVO
KERR ou de outra forma danifiquem a boa vontade associada ao nome ou marcas registadas do
GRUPO KAVO KERR. Como condição adicional para permitir o link para este website,
concorda que o GRUPO KAVO KERR pode, a qualquer momento, a seu exclusivo critério,
rescindir a permissão de colocar links neste Website. Nesse caso, concorda em remover
imediatamente todos os links para este Website e em deixar de usar qualquer marca registada do
GRUPO KAVO KERR.
SEM GARANTIA
OS MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS NESTE WEBSITE SÃO FORNECIDOS "NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM QUALQUER GARANTIA DE QUALQUER
TIPO, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM
PROPÓSITO ESPECÍFICO OU NÃO VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. O
GRUPO KAVO KERR não garante a precisão e a integridade dos materiais ou serviços neste
Website. O GRUPO KAVO KERR pode fazer alterações aos materiais e serviços neste Website,
ou aos produtos e preços descritos neles, a qualquer momento sem aviso prévio. Os materiais e
serviços neste Website podem estar desatualizados e o GRUPO KAVO KERR não se
compromete em atualizar os materiais e serviços neste Website. A informação publicada neste
Website pode referir-se a produtos, programas ou serviços que não estão disponíveis no seu país.
Nenhum conselho ou informação, seja oral ou por escrito, obtido por si do GRUPO KAVO
KERR ou de qualquer forma a partir deste website deve constituir qualquer garantia.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA AS ESPECIALIDADES DENTÁRIAS DO GRUPO
KAVO KERR, OS SEUS FORNECEDORES OU OUTROS TERCEIROS MENCIONADOS
NESTE WEBSITE SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÃO, OS RESULTANTES DE PERDA DE LUCROS, PERDA DE DADOS OU
INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO) DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO, INCAPACIDADE DE
UTILIZAR OU OS RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DESTE WEBSITE, DOS WEBSITES
ASSOCIADOS A ESTE WEBSITE OU DOS MATERIAIS OU INFORMAÇÕES OU
SERVIÇOS CONTIDOS EM QUALQUER UM DESSES WEBSITES, SEJA COM BASE EM
GARANTIA, CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL OU QUALQUER OUTRA
TEORIA LEGAL E SEJA OU NÃO INFORMADA A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

SE A SUA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS DESTE
WEBSITE RESULTAR NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO OU
CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU DADOS, ASSUMIRÁ TODOS OS CUSTOS. A SUA
ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO É INTERROMPER O SEU ACESSO E UTILIZAÇÃO
DO WEBSITE.
A LEI APLICÁVEL PODE NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PORTANTO, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO
ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A SI.
INDEMNIZAÇÃO
Concorda em indemnizar, defender e isentar o GRUPO KAVO KERR, os seus administradores,
representantes, diretores, funcionários, consultores e agentes de todas e quaisquer perdas,
despesas, reclamações de terceiros, responsabilidades, danos e custos (incluindo, sem limitação,
honorários de advogados) decorrentes ou relacionados com a sua utilização deste website, a
utilização de qualquer material, informação ou dados transferidos ou obtidos deste website, ou a
violação destes Termos de Utilização, incluindo, sem limitação, a violação de qualquer
propriedade intelectual ou outro direito do GRUPO KAVO KERR ou qualquer outra pessoa ou
entidade.
INTERPRETAÇÃO DE DISPUTAS
Estes Termos de Utilização são regidos pelas leis dos Estados Unidos e do Estado da Califórnia,
sem considerar quaisquer disposições de conflito de leis. O local deve ser exclusivamente em
Orange, Califórnia, no que diz respeito a qualquer disputa decorrente destes Termos de
Utilização, a menos que acordado de outra forma especificamente pelo GRUPO KAVO KERR, a
seu exclusivo critério. Em caso de disputa, a parte prevalecente terá direito à cobrança de
honorários e custas de advogados razoáveis. Se qualquer disposição destes Termos de Utilização
for considerada inexequível ou inválida por um tribunal ou árbitro, o tribunal ou árbitro deverá
modificar tal disposição na extensão mínima necessária para tornar essa disposição exequível e
válida. Se tal modificação se revelar impossível ou impraticável, a disposição deve ser retirada e
os termos restantes destes Termos de Utilização devem ser interpretados e lidos para lhes
conferir a exequibilidade máxima. Qualquer causa de ação ou reivindicação em relação a este
website tem de ser iniciada dentro de um (1) ano após a ação ou reclamação ocorrer.
ACORDO INTEGRAL
Através do seu acesso ou utilização deste website, aceita estes Termos de Utilização. Estes
Termos de Utilização, juntamente com a Política de Privacidade, constituem o acordo integral
entre si e o GRUPO KAVO KERR no que diz respeito ao seu acesso e utilização deste website e
substituem todos os entendimentos ou acordos anteriores ou contemporâneos, escritos ou orais,
em relação a esse assunto. Qualquer renúncia a qualquer disposição destes Termos de Utilização
só será efetiva se estiver por escrito e assinada pelo GRUPO KAVO KERR. Estes Termos de
Utilização irão entrar em vigor para o benefício dos sucessores e cessionários do GRUPO KAVO
KERR.

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
Reconhece que estes Termos de Utilização são um acordo válido e vinculativo. Na medida
máxima permitida por lei, concorda que estes Termos de Utilização e qualquer outra
documentação, acordo, notificação ou comunicação entre si e o GRUPO KAVO KERR podem
ser fornecidos eletronicamente. Imprima uma cópia de toda essa documentação, acordos,
notificações ou outras comunicações para sua referência.
CONTACTAR-NOS
Se tiver outras questões ou preocupações sobre estes Termos de Utilização, entre em contacto
connosco para: 2200 Pennsylvania Ave NW, Suite 800W Washington, DC 20037 Revised June
2008 Copyright
RISCO DE PERDA
Todos os artigos adquiridos ao Grupo KaVo Kerr são feitos de acordo com um contrato de envio.
Isto significa que o risco de perda e o título de tais artigos passam para si após a entrega ao
transportador.

