
 
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

 

 

1. Termos e Condições Gerais de Utilização 

• As presentes condições gerais de utilização deste sítio da internet são válidas para todos os utilizadores que visitem 
DOROTEIASCOVILHA.NET, encontrando-se disponíveis para consulta na página da internet no endereço 
https://dororeiascovilha.net. 

• O facto do utilizador não consultar as presentes condições gerais de utilização na sua língua de origem, não afasta 
a aplicação das mesmas. 

• Reserva-se a DOROTEIASCOVILHA.NET o direito de aceitar o utilizador dentro das condições acima referidas, ou por 
sua vez indicar as condições exigidas. 

• Os logótipos e marcas apresentados no site servem apenas para fins descritivos e são propriedade dos respetivos 
detentores. 

2. Preços 

• As imagens, descrições e preços dos serviços, salvo erro de introdução, estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

• Os serviços prestados estão isentos de IVA nos termos do nº 8 do Artº 9º do CIVA e estão corretos salvo erro de 
introdução. 

3. Direito aplicável e Pacto de Jurisdição 

Estas condições gerais de comercialização e eventuais cláusulas suplementares inseridas em contratos específicos de 
fornecimento, regem-se pelo direito privado Português, quer se reporte a transações nacionais ou internacionais. 

Para todas as questões litigiosas emergentes de qualquer fornecimento efetuado, as partes escolhem o foro da comarca 
da Covilhã, com expressa renúncia a qualquer outro. 

4. Consulte os Regulamentos Internos das Valências 

• Creche 

• Pré-Escolar 

• ATL 

5. Consulte os Projetos 

• Missão, Visão e Valores 

• Projeto Educativo 

6. RAL – Resolução Alternativa de Conflitos de Consumo 

• De acordo com a Lei N.º 144/2015 de 08 de Setembro informamos que, em caso de litígio, o consumidor pode 
recorrer à Entidade CNIACC – +351 213 847 484 (chamada para a rede fixa nacional) 
– www.arbitragemdeconsumo.org – cniacc@fd.unl.pt 

• RAL – Empresa aderente 

7. Revisão dos Termos e Condições 

Reservamos o nosso direito de alterar sem aviso prévio o conteúdo destes termos e condições, sem prejuízo de 
informarmos no nosso site sempre que tal vier a suceder. Aconselhamos a todos os utilizadores que os revejam 
periodicamente. 

tel:+351%20213%20847%20484
http://www.arbitragemdeconsumo.org/
mailto:cniacc@fd.unl.pt
https://doroteiascovilha.net/wp-content/uploads/2016/04/RAL-Empresa-Aderente.pdf

