
O website destina-se à introdução de atividades da Genan Holding A/S, suas filiais e sucursais. 
Por favor, leia esta renúncia de responsabilidade antes de usar este website. 

Ao usar este website, aceita os termos e condições estabelecidos nesta renúncia de responsabilidade. 

DIREITOS DE AUTOR
Pode fazer o download do material visualizado no website 
apenas para utilização não comercial e pessoal e desde que 
respeite e mantenha intactos todos os direitos de autor, 
marcas registadas e outros avisos de propriedade. 
Não pode copiar, reproduzir, reeditar, carregar, publicar, 
transmitir ou distribuir, seja de que forma for, o conteúdo 
deste website, incluindo texto, imagens, áudio e vídeo nem 
para utilização pública nem comercial ou comunicação, 
sem a prévia autorização por escrito da Genan Holding A/S.

MARCAS COMERCIAIS
As marcas comerciais e logotipos visualizados no website são marcas 
comerciais da Genan Holding A/S. Nada contido no website pode ser 
interpretado como uma concessão, por implicação, impedimento ou 
qualquer outra licença ou direito de usar qualquer uma das marcas 
comerciais visualizadas neste website sem a prévia autorização por 
escrito da Genan Holding A/S.

COMUNICAÇÃO
Quaisquer comentários ou materiais enviados para este website ou 
de outra forma para a Genan Holding A/S relacionados com este 
website serão tratados como não confidenciais e podem ser usados 
sem quaisquer limitações ou pagamento pela Genan Holding A/S e 
serão considerados sua propriedade após receção.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE
Este website foi criado de acordo com a lei dinamarquesa. Estão a ser 
tomados cuidados razoáveis para assegurar que o conteúdo do 
website é exato e está atualizado. No entanto, a Genan Holding A/S 
não oferece garantias ou representações sobre a exatidão, sequência, 
periodicidade ou integridade do conteúdo deste website, e pode 
deixar de disponibilizá-lo sem aviso prévio. As informações neste site 
destinam-se apenas a orientação geral. 

A Genan Holding A/S não se responsabiliza por qualquer controlo, 
relação com sites ou apoio de sites aos quais este site esteja ligado. 

A Genan Holding A/S não se responsabiliza por qualquer perda direta, 
indireta, incidental ou consequente, decorrente de acesso, utilização 
ou dependência de qualquer conteúdo deste website ou websites 
aos quais este site esteja ligado, independentemente de tal conteúdo 
ser preciso ou completo; e a Genan Holding A/S não pagará nenhum 
dano, seja por perda ou lesão, punitivo ou não, devido a qualquer acesso, 
utilização ou dependência de qualquer conteúdo deste website ou sites 
aos quais este website esteja ligado. 

Esta renúncia de responsabilidade e o conteúdo deste website serão 
regidos exclusivamente pela lei dinamarquesa, sem ter em consideração 
as suas regras de conflito de leis. Qualquer litígio decorrente de ou 
relacionado com este Aviso Legal, a renúncia de responsabilidade da 
Política de Privacidade, se não puder ser resolvido amigavelmente, 
será decidido apenas pelos Tribunais Dinamarqueses em Copenhaga, 
na Dinamarca.
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