Condições de
Utilização
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA GTC EM VERSÃO DEMO
Estas condições regulam a utilização à experiência gratuita da versão Demo da Plataforma GTC (Glass Thickness
Calculator). A aceitação destas condições, no pedido da versão Demo da Plataforma GTC, implica a sua
concordância com os termos aqui definidos.
1. Vamos disponibilizar um conjunto de serviços chamado Plataforma GTC para a sua empresa, numa base
experimental e gratuita durante 14 dias.
2. Todos os dados que entram na Plataforma GTC e quaisquer personalizações feitas por ou para si, durante o
período gratuito serão permanentemente perdidos após o período experimental, a não ser que os guarde no seu
sistema usando as ferramentas disponíveis para tal.
3. O objetivo desta disponibilização é experimentar e avaliar a Plataforma GTC, pelo que o serviço não implica nem
contém qualquer garantia e poderá ser interrompido a qualquer momento.
4. Para aceder à experiência deve preencher o formulário com os dados básicos da sua empresa. Estes dados não
serão facultados a nenhuma entidade nem usados com outro objetivo que não o da utilização e comunicação da
Plataforma GTC em versão Demo.
5. A utilização da Plataforma GTC em versão Demo pretende permitir uma utilização como de real se tratasse mas
está limitada em funcionalidades. Está ainda limitada em número de dias e a uma versão Demo por Empresa.
6. Para obter apoio técnico ou comercial irá receber na sequência do pedido, um e-mail com as instruções a seguir
para esclarecer qualquer dúvida.
7. Vamos enviar-lhe as novidades da Plataforma GTC para o email que inscreveu. Pode cancelar a qualquer
momento, em cada email enviado, e deixará de receber as novidades da Plataforma GTC. Aproveite esta experiência
para assegurar que as funcionalidade da Plataforma GTC são as indicadas para as suas necessidades. Fizemos tudo
para isso!
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