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Termos & Condições 
 

 

Seja bem-vindo(a) aos termos e condições de uso da www.kriaactividade.com! É um grande 
prazer tê-lo connosco.  
Obrigado por optar pelos nossos serviços.  
 
Relacionamos abaixo importantes termos aplicáveis a qualquer pessoa que visite nosso site ou 
que utilize nossos serviços. Os presentes termos são necessários para proteger tanto o cliente 
quanto a Kriaactividade, bem como para tornar os nossos serviços possíveis e mais eficientes.  
Compreendemos que esta pode ser uma leitura cansativa e procuramos tornar a experiência mais 
amena. Se tiver alguma sugestão sobre como podemos melhorar, suas sugestões serão muito 
bem-vindas. Entre em contato connosco pelo e-mail apoio@kriaactividade.com. 
 

Introdução 
Nós somos a Kushinda Serviços Lda, de nome comercial Kriaactividade. 
Nossos serviços oferecem aos nossos clientes a capacidade de criar uma presença marcante e 
altamente funcional online, e/ou tornar processos mais rápidos e/ou menos onerosos. Os nossos 
termos não constituem nenhum contrato legal entre a Kriaactividade e o cliente em relação ao uso 
de quaisquer serviços do site. No entanto, pedimos que os leia com atenção. O cliente poderá 
utilizar os nossos serviços se estiver de pleno acordo com os termos e ao aceitar, estará a 
concordar e se comprometer com os presentes termos de uso. 
 
Todos os orçamentos de produtos da Kriaactividade serão regidos pelos seguintes termos e 
condições, salvo se expressamente indicado por escrito: 
 

1. Os orçamentos criados no website são de carácter informativo. Apenas uma cotação ou 
proposta escrita pela Kriaactividade será válida para a venda dos nossos serviços, e caduca 
na data de vencimento indicada na referida cotação ou proposta, ou, se nenhuma data for 
especificada, 30 (trinta) dias após a data de emissão da mesma;  

2. Os nossos preços podem ser actualizados, no todo ou em parte, a qualquer momento e sem 
aviso prévio. Neste caso, o preço indicado na cotação permanecerá pelo período da sua 
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validade, caso já tenha caducado, a Kriaactividade reserva-se ao direito de aplicar a tabela de 
preços em vigência no momento da compra; 

3. Após acordado o preço final será redigido um contrato de prestação de serviços com os termos 
de trabalho, às características e deadlines dos projecto; 

4. Aquando da assinatura do contrato o cliente pagará o equivalente a 50% do total da factura, 
e o remanescente será pago 5 (cinco) dias após a aprovação final do projecto. 

5. Ao concordar com os termos, o cliente afirma que possuir maioridade legal em sua jurisdição, 
e possui a autoridade legal, direito e liberdade para subscrever os termos da Kriaactividade e 
para formar um acordo vinculativo, em seu nome ou em nome da pessoa ou entidade pela 
qual subscreve. Confirma ainda que é o detentor de todos os direitos e proprietário de todo 
conteúdo enviado ou fornecido por si, ou importado, copiado ou gravado pela Kriaactividade 
para o cliente, para sua Plataforma, incluindo qualquer projecto, imagem, animação, vídeo, 
arquivo de áudio, logotipo, código, ilustração, composição, obra de arte, interface, nomes, 
informações fornecidas pelo cliente com o propósito de criar um nome de domínio, texto, obra 
de literatura e qualquer outro material (“Conteúdo”). 

 

Obrigado por disponibilizar o seu tempo para esta leitura. Esperamos ter sanado as suas dúvidas. 

Para obter mais informações, preencha o nosso formulário de contactos ou ligue para um dos 
números disponibilizados no website. 

 

Esperamos juntos poder dar vida a um projecto que “Nem parece ser daqui!” 
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