
Contrato de licença 

Termos de Utilização:(utilização local) 

 

Leia atentamente os presentes termos de utilização. 

Os presentes termos e condições ('Termos de Utilização') são um acordo juridicamente vinculativo entre 

o utilizador ('Utilizador') e a Daikin Europe N.V., uma empresa com sede social em Zandvoordestraat 

300, 8400 Oostende, Bélgica ('Daikin') relativo à utilização do Daikin Online Control Heating ('Software') 

e constituem o acordo completo entre a Daikin e o Utilizador. Os presentes Termos de Utilização 

substituem quaisquer outras disposições, termos e condições estipulados pelo Utilizador. Por 

conseguinte, os direitos das partes são exclusivamente regidos pelas disposições e pelos termos e 

condições previstos no presente documento. 

Ao utilizar o Software, o Utilizador aceita ficar vinculado aos termos e condições dos presentes Termos 

de Utilização. Caso não concorde com os presentes Termos de Utilização, o Utilizador não pode utilizar o 

Software de nenhuma forma. 

Utilização do Software 

 De acordo com os termos e condições dos presentes Termos de Utilização, a Daikin concede ao 

Utilizador uma licença gratuita, não exclusiva e não transferível para utilizar o Software nos dispositivos 

com um sistema operativo adequado, conforme indicado pela Daikin, para efeitos de monitorização e 

controlo à distância do equipamento Daikin do Utilizador no seu país de eleição no território EMEA (se 

disponível). 

Os presentes Termos de Utilização não concedem nenhum outro direito de utilização para além 

daqueles supramencionados. Em especial, é expressamente proibido redistribuir, vender, alugar ou 

exportar o Software, sob qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Daikin. Salvo 

autorização expressa nos presentes Termos de Utilização, o Utilizador não pode copiar, reproduzir, 

alterar, transmitir ou distribuir o Software nem nenhuma parte do mesmo, nem ajudar terceiros a fazê-

lo. O Utilizador não irá enviar nenhuma informação ilegal para o Software. 

Caso o Software seja transferido, instalado e/ou utilizado pelo Utilizador como uma aplicação Apple, o 

Utilizador terá de cumprir sempre com os termos e condições da Apple em vigor e disponíveis em 

http://www.apple.com/legal/terms/ e/ou quaisquer outros termos e condições de terceiros aplicáveis à 

utilização do Software. 

Caso o Software seja transferido, instalado e/ou utilizado pelo Utilizador como uma aplicação Google 

Play Store, o Utilizador terá de cumprir sempre com os termos e condições da Google Play Store em 

vigor e disponíveis em http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html e/ou quaisquer outros 

termos e condições de terceiros aplicáveis à utilização do Software. 



 

O Software será transferido, instalado e usado às custas do Utilizador no seu próprio dispositivo em 

conformidade com os presentes Termos de Utilização. 

Registo da conta 

Pode ser necessário um registo anterior de uma conta para determinadas funções deste software. 

A Daikin considera que este Software é utilizado pelo utilizador que realizou o registo do mesmo. A 

Daikin jamais será responsável por quaisquer danos decorrentes de uma utilização abusiva ou indevida 

das contas registadas por terceiros devido ao facto do Utilizador não gerir adequadamente a conta que 

registou.   

Direitos de Autor 

A Daikin detém ou é titular de uma licença relativa a todos os direitos de propriedade intelectual do 

Software e o Utilizador reconhece que não adquire nenhum direito sobre tais direitos de propriedade 

intelectual, salvo indicação em contrário nos presentes Termos de Utilização.  

Nome Comercial/Marcas Comerciais 

 Todos os Nomes e Marcas Comerciais exibidos através do Software (caso se aplique) que pertençam à 

Daikin, agora ou no futuro, são propriedade exclusiva da Daikin ou das suas filiais. 

A utilização do Software por parte do Utilizador não deve ser interpretada como uma concessão de 

nenhuma licença ou direito de utilização de nenhum Nome Comercial e Marca Comercial exibidos 

através do Software (caso se aplique). 

Exclusão de Garantia 

 A Daikin compilou em boa fé os conteúdos deste Software (incluindo as traduções). 

Contudo, o presente Software (e os seus conteúdos) servem apenas para fins informativos e não 

constituem uma oferta vinculativa para a Daikin. A Daikin não garante que o Software estará isento de 

erros. O presente Software é fornecido tal como está, sem nenhum tipo de garantia - expressa ou 

implícita, incluindo, entre outras, garantia de título e garantia de não violação de direitos de terceiros ou 

garantias implícitas de comerciabilidade ou adequabilidade para uma finalidade específica - 

relativamente à disponibilidade, exactidão e fiabilidade do Software ou do seu conteúdo e dos produtos 

e serviços apresentados no mesmo. 

Este Software possui limitações inerentes, incluindo, entre outras, falhas de concepção e erros de 

programação. Todo o risco face à qualidade e ao desempenho do Software é assumido pelo Utilizador, 

cabendo-lhe a ele assegurar que o Software faz aquilo que o Utilizador pretende, antes de utilizá-lo para 

uma determinada finalidade (excluindo a fase de ensaios). 

 



Responsabilidade Limitada  

Quando utiliza o Software, o Utilizador reconhece e aceita que o faz por própria conta e risco. 

O Utilizador aceita que jamais poderá apresentar uma acção contra a Daikin ou empresas associadas - 

incluindo colaboradores, subempreiteiros, agentes, representantes, consultores, técnicos de instalação 

ou outros - por eventuais perdas, danos, ferimentos, despesas, paragem do trabalho, perda de 

informações comerciais, interrupção de negócios, avaria ou mau funcionamento do sistema informático, 

que o Utilizador ou qualquer parte possa sofrer por qualquer motivo, como resultado da utilização do 

Software e do seu conteúdo, mesmo que a Daikin tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento 

de que tal poderia ocorrer. Nos limites da legislação aplicável, a Daikin não é responsável por nenhum 

dano, custo, despesa e/ou perda directo, indirecto, geral, especial, acidental, punitivo e/ou 

consequencial resultante da utilização ou da incapacidade de utilização do Software e/ou da 

interpretação do seu conteúdo. 

Indemnizações 

O Utilizador deve indemnizar e exonerar a Daikin e respectivas filiais de todas as acções que possam ser 

instauradas resultantes de eventuais perdas, danos, ferimentos, despesas, paragem do trabalho, perda 

de informações comerciais, interrupção de negócios, avaria ou mau funcionamento do sistema 

informático, que o Utilizador ou qualquer outra parte possa sofrer por qualquer motivo, como resultado 

de uma acção ou omissão da Daikin ou respectivas filiais, por negligência ou não, resultante da utilização 

do Software e do seu conteúdo por parte do Utilizador por qualquer motivo associado ao Software. 

Alterações 

A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem aviso prévio, lançar novas versões do 

Software (incluindo alterações em matéria de funcionalidade ou interface) que possam substituir 

versões do Software lançadas anteriormente ou actualizar o conteúdo do Software regularmente. 

A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem aviso prévio, alterar os presentes Termos 

de Utilização. O Utilizador é responsável por se manter a par dos Termos de Utilização sempre que 

acede e utiliza este Software. 

Proteção de dados 

Caso se aplique, a Daikin recolhe dados pessoais apenas porque o Utilizador decidiu descarregar e usar o 

Software. Como tal, o Utilizador demonstrou interesse nestes conteúdos e, por isso, os dados pessoais 

do Utilizador poderão ser disponibilizados a membros do nosso departamento de marketing ou aos 

responsáveis de marketing das nossas subsidiárias e/ou distribuidores independentes no território 

EMEA, e podem ser usados por estes para manter o Utilizador informado acerca do Software ou dos 

seus conteúdos, e/ou utilizar os dados para proceder a análises anónimas para efeitos de marketing e 

comerciais, tais como medir a utilização do Software por país/região geográfica. 

Não iremos usar os dados pessoais do Utilizador para nenhum outro fim. 



A Daikin será a controladora destes dados pessoais e irá cumprir com a lei belga de 8 de Dezembro de 

1992 em matéria de protecção da privacidade relativa ao processamento de dados pessoais, e 

respectivas alterações e decretos regulamentares ('Lei em matéria de Privacidade da Bélgica'). 

Nos termos da Lei em matéria de Privacidade da Bélgica, o Utilizador tem o direito de aceder, corrigir e 

remover os seus dados pessoais. Caso pretenda exercer estes direitos, poderá fazê-lo gratuitamente 

através do envio de uma mensagem electrónica para info@daikineurope.com. 

Diversos 

As disposições dos presentes Termos de Utilização também são aplicáveis e vinculativas para os 

sucessores legais, administradores e representantes legais do Utilizador, bem como para os seus 

procuradores autorizados. 

Salvo indicação expressa em contrário nos presentes Termos de Utilização, caso se verifique que uma 

disposição dos presentes Termos de Utilização não é válida ou aplicável, tal facto não afecta as restantes 

disposições dos presentes Termos de Utilização, sendo que todas as disposições que não forem 

afectadas por tal nulidade ou inaplicabilidade se mantêm em pleno vigor e efeito. Nestes casos, o 

Utilizador aceita tentar substituir tal disposição não válida ou não aplicável por uma disposição válida ou 

aplicável que, na medida do possível, cumpra os objectivos e as intenções da disposição não válida ou 

não aplicável. 

Os presentes Termos de Utilização são regidos pelas leis da Bélgica. Os Tribunais de Bruxelas têm 

competência exclusiva para dirimir todos os litígios decorrentes dos presentes Termos de Utilização. 

Informações de contacto 

Caso necessite de informações adicionais ou tenha alguma dúvida, contacte-nos através do endereço de 

correio electrónico info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@daikineurope.com


Termos de Utilização: (Utilização da nuvem) 

 

Leia atentamente os presentes termos de utilização. 

Os presentes termos e condições ('Termos de Utilização') são um acordo juridicamente vinculativo entre 

o utilizador ('Utilizador') e a Daikin Europe N.V., uma empresa com sede social em Zandvoordestraat 

300, 8400 Oostende, Bélgica ('Daikin') relativo à utilização do Daikin Online Control Heating da Daikin 

('Software') e constituem o acordo completo entre a Daikin e o Utilizador. Os presentes Termos de 

Utilização substituem quaisquer outras disposições, termos e condições estipulados pelo Utilizador. Por 

conseguinte, os direitos das partes são exclusivamente regidos pelas disposições e pelos termos e 

condições previstos no presente documento. 

Ao utilizar o Software, o Utilizador aceita ficar vinculado aos termos e condições dos presentes Termos 

de Utilização. Caso não concorde com os presentes Termos de Utilização, o Utilizador não pode utilizar o 

Software de nenhuma forma. 

Utilização do Software 

De acordo com os termos e as condições dos presentes Termos de Utilização, a Daikin concede ao 

Utilizador uma licença gratuita, não exclusiva e não transferível para utilizar o Software nos dispositivos 

com um sistema operativo adequado, conforme indicado pela Daikin, para efeitos de monitorização e 

controlo à distância do equipamento Daikin do Utilizador no seu país de eleição no território EMEA (se 

disponível). 

Os presentes Termos de Utilização não concedem nenhum outro direito de utilização para além 

daqueles supramencionados. Em especial, é expressamente proibido redistribuir, vender, alugar ou 

exportar o Software, sob qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Daikin. Salvo 

autorização expressa nos presentes Termos de Utilização, o Utilizador não pode copiar, reproduzir, 

alterar, transmitir ou distribuir o Software nem nenhuma parte do mesmo, nem ajudar terceiros a fazê-

lo. O Utilizador não irá enviar nenhuma informação ilegal para o Software. 

Caso o Software seja transferido, instalado e/ou utilizado pelo Utilizador como uma aplicação Apple, o 

Utilizador terá de cumprir sempre com os termos e condições da Apple em vigor e disponíveis em 

http://www.apple.com/legal/terms/ e/ou quaisquer outros termos e condições de terceiros aplicáveis à 

utilização do Software. 

Caso o Software seja transferido, instalado e/ou utilizado pelo Utilizador como uma aplicação Google 

Play Store, o Utilizador terá de cumprir sempre com os termos e condições da Google Play Store em 

vigor e disponíveis em http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html e/ou quaisquer outros 

termos e condições de terceiros aplicáveis à utilização do Software. 

 



O Software será transferido, instalado e usado às custas do Utilizador no seu próprio dispositivo em 

conformidade com os presentes Termos de Utilização. 

Registo da conta 

Pode ser necessário um registo anterior de uma conta para determinadas funções deste software. 

A Daikin considera que este Software é utilizado pelo utilizador que realizou o registo do mesmo. Em 

nenhuma circunstância, a Daikin será considerada responsável por qualquer dano resultante do uso 

abusivo ou negligente de contas registadas por terceiros devido a gestão inadequada por parte do 

Utilizador da conta registada pelo Utilizador.   

Direitos de autor 

A Daikin detém ou é titular de uma licença relativa a todos os direitos de propriedade intelectual do 

Software e o Utilizador reconhece que não adquire nenhum direito sobre tais direitos de propriedade 

intelectual, salvo indicação em contrário nos presentes Termos de Utilização. 

Nomes Comerciais/Marcas Comerciais 

Todos os Nomes e Marcas Comerciais exibidos através do Software (caso se aplique) que pertençam à 

Daikin, agora ou no futuro, são propriedade exclusiva da Daikin ou das suas filiais. A utilização do 

Software por parte do Utilizador não deve ser interpretada como uma concessão de nenhuma licença ou 

direito de utilização de nenhum Nome Comercial e Marca Comercial exibidos através do Software (caso 

se aplique). 

Exclusão de garantia 

A Daikin compilou em boa fé os conteúdos deste Software (incluindo as traduções). Contudo, o presente 

Software (e os seus conteúdos) servem apenas para fins informativos e não constituem uma oferta 

vinculativa para a Daikin. A Daikin não garante que o Software estará isento de erros. O presente 

Software é fornecido tal como está, sem nenhum tipo de garantia - expressa ou implícita, incluindo, 

entre outras, garantia de título e garantia de não violação de direitos de terceiros ou garantias implícitas 

de comerciabilidade ou adequabilidade para uma finalidade específica - relativamente à disponibilidade, 

exactidão e fiabilidade do Software ou do seu conteúdo e dos produtos e serviços apresentados no 

mesmo. 

Este Software possui limitações inerentes, incluindo, entre outras, falhas de concepção e erros de 

programação. Todo o risco face à qualidade e ao desempenho do Software é assumido pelo Utilizador, 

cabendo-lhe a ele assegurar que o Software faz aquilo que o Utilizador pretende, antes de utilizá-lo para 

uma determinada finalidade (excluindo a fase de ensaios). 

 

 



Responsabilidade limitada 

Quando utiliza o Software, o Utilizador reconhece e aceita que o faz por própria conta e risco. O 

Utilizador aceita que jamais poderá apresentar uma acção contra a Daikin ou empresas associadas - 

incluindo colaboradores, subempreiteiros, agentes, representantes, consultores, técnicos de instalação 

ou outros - por eventuais perdas, danos, ferimentos, despesas, paragem do trabalho, perda de 

informações comerciais, interrupção de negócios, avaria ou mau funcionamento do sistema informático, 

que o Utilizador ou qualquer parte possa sofrer por qualquer motivo, como resultado da utilização do 

Software e do seu conteúdo, mesmo que a Daikin tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento 

de que tal poderia ocorrer. Nos limites da legislação aplicável, a Daikin não é responsável por nenhum 

dano directo, indirecto, geral, especial, acidental, punitivo e/ou consequencial resultante da utilização 

ou da incapacidade de utilização do Software e/ou da interpretação do seu conteúdo. 

A Daikin não se responsabiliza pela rede, sistemas ou ligações de rede do Utilizador ou de terceiros nem 

por condições ou problemas decorrentes de ou relacionados com as ligações de rede do Utilizador ou de 

terceiros (p. ex. problemas de largura de banda, latência excessiva, falhas de rede) ou causados pela 

internet. O Utilizador é responsável pela configuração, gestão, segurança e manutenção das suas redes 

e sistemas, bem como pela segurança, integridade e cópias de segurança dos seus dados. 

Indemnizações 

O Utilizador deve indemnizar e exonerar a Daikin e respectivas filiais de todas as acções que possam ser 

instauradas resultantes de eventuais perdas, danos, ferimentos, despesas, paragem do trabalho, perda 

de informações comerciais, interrupção de negócios, avaria ou mau funcionamento do sistema 

informático, que o Utilizador ou qualquer outra parte possa sofrer por qualquer motivo, como resultado 

de uma acção ou omissão da Daikin ou respectivas filiais, por negligência ou não, resultante da utilização 

do Software e do seu conteúdo por parte do Utilizador por qualquer motivo associado ao Software. 

Alterações 

A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem aviso prévio, lançar novas versões do 

Software (incluindo alterações em matéria de funcionalidade ou interface) que possam substituir 

versões do Software lançadas anteriormente ou actualizar o conteúdo do Software regularmente. 

A Daikin reserva-se o direito de, ao seu exclusivo critério e sem aviso prévio, alterar os presentes Termos 

de Utilização. O Utilizador é responsável por se manter a par dos Termos de Utilização sempre que 

acede e utiliza este Software. 

 

 

 

 



PROTECÇÃO DE DADOS 

Antes de o Utilizador poder usar o Software, será recolhido automaticamente o endereço IP do 

adaptador do seu equipamento Daikin para permitir a comunicação entre o servidor e o adaptador, 

sempre que pretender e aceitar activar a comunicação entre o servidor e qualquer adaptador. 

A Daikin apenas recolherá do Utilizador e processará os seguintes dados pessoais, e o Utilizador 

consente o processamento destes dados: endereço de e-mail, nome de utilizador, palavra-passe, nome, 

endereço, número de telemóvel, número de telefone fixo, idioma, informações relativas ao dispositivo e 

identificadores de aplicação.   Os seus dados pessoais podem ser disponibilizados a membros do nosso 

departamento de marketing ou responsáveis de marketing das subsidiárias da Daikin no território EMEA 

e podem ser usados por estes para manter o Utilizador informado acerca do Software ou dos seus 

conteúdos, e/ou utilizar os dados para proceder a análises anónimas para efeitos de marketing e 

comerciais, tais como medir a utilização do Software por país/região geográfica. Não iremos usar os 

dados pessoais do Utilizador para nenhum outro fim.   

A Daikin será a controladora destes dados pessoais e irá cumprir com a lei belga de 8 de Dezembro de 

1992 em matéria de protecção da privacidade relativa ao processamento de dados pessoais, e 

respectivas alterações e decretos regulamentares ('Lei em matéria de Privacidade da Bélgica').  

Nos termos da Lei em matéria de Privacidade da Bélgica, o Utilizador tem o direito de aceder e corrigir 

os seus dados pessoais. Caso pretenda exercer estes direitos, poderá fazê-lo gratuitamente através do 

envio de uma mensagem electrónica para info@daikineurope.com. 

O Utilizador tem o direito de eliminar os seus dados pessoais utilizando o Sofware. Após eliminar os seus 

dados pessoais da nuvem, estes continuarão a estar disponíveis nos ficheiros de registo ou nas cópias de 

segurança durante um período de tempo limitado. 

O Utilizador consente que a DENV utilize os seus dados pessoais no âmbito dos presentes Termos de 

Utilização e partilhe os mesmos com qualquer entidade pertencente ao grupo Daikin ou com outras 

partes, contanto que a Daikin assegure que os requisitos necessários para a protecção dos dados são 

respeitados e que foram tomadas medidas técnicas e organizacionais de segurança para evitar a 

divulgação ou o processamento indevido ou ilegal dos seus dados pessoais ou a perda ou destruição ou 

danos acidentais dos mesmos. 

O Utilizador reconhece e consente explicitamente que a Daikin pode transferir os seus dados pessoais 

fora do EEE e utilizar os Serviços Informáticos da Nuvem para armazenar os seus dados pessoais. A 

Daikin utilizará tecnologias de segurança comercialmente razoáveis (tais como encriptação, protecção 

por palavra-passe e protecção por firewall) para proteger os dados pessoais do Utilizador da divulgação 

não autorizada. A Daikin só deverá ser responsabilizada se, em última instância, for judicialmente 

determinado que esta não tomou medidas comercialmente razoáveis para proteger os dados pessoais 

do Utilizador da divulgação não autorizada. 

 



Diversos 

As disposições dos presentes Termos de Utilização também são aplicáveis e vinculativas para os 

sucessores legais, administradores e representantes legais do Utilizador, bem como para os seus 

procuradores autorizados. 

Salvo indicação expressa em contrário nos presentes Termos de Utilização, caso se verifique que uma 

disposição dos presentes Termos de Utilização não é válida ou aplicável, tal facto não afecta as restantes 

disposições dos presentes Termos de Utilização, sendo que todas as disposições que não forem 

afectadas por tal nulidade ou inaplicabilidade se mantêm em pleno vigor e efeito. Nestes casos, o 

Utilizador aceita tentar substituir tal disposição não válida ou não aplicável por uma disposição válida ou 

aplicável que, na medida do possível, cumpra os objectivos e as intenções da disposição não válida ou 

não aplicável. 

Os presentes Termos de Utilização são regidos pelas leis da Bélgica. Os Tribunais de Bruxelas têm 

competência exclusiva para dirimir todos os litígios decorrentes dos presentes Termos de Utilização. 

Informações de contacto 

Caso necessite de informações adicionais ou tenha alguma dúvida, contacte-nos através do endereço de 

correio electrónico 

info@daikineurope.com 

Antes de poder utilizar esta aplicação, deve aceitar os Termos de Utilização. 


