
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA E LICENÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS DA FOSS 

 (APLICÁVEL AOS SERVIÇOS DIGITAIS VENDIDOS EM PORTUGAL 

 

 

 

1. Acceptance  

(a) These terms and conditions of sale of Digital Services, cf. section 2, 
(“Terms”) are applicable to all quotations (“Quote”), sales, license 

arrangements, and/or requests for Digital Services (collectively, 

“Orders”), and are the only terms and conditions applicable to the sale 
of FOSS's Digital Services to you/a customer (“Customer”), except those 

that relate to prices, license period and the description and specifications 

of the Digital Services. FOSS hereby objects to and rejects any other 
terms and conditions appearing on, incorporated by reference in, or 

attached to, Customer’s Orders unless otherwise specifically accepted in 

writing by FOSS. Customer's acceptance of Digital Services requested 
in an Order will constitute acceptance of these Terms. “FOSS” refers to 

IBERIA S.A., or its FOSS branded corporate affiliate, branch or 

representative offices as identified in the Quote. 

 

1. Aceitação  

(a) Os presentes termos e condições de venda de Serviços Digitais, cf. a 
secção 2, (“Termos”) aplicam-se a todos os orçamentos (“Orçamento”), 

vendas, acordos de licença e/ou pedidos de Serviços Digitais 

(coletivamente, “Pedidos”) e são os únicos termos e condições aplicáveis 
à venda de Serviços Digitais da FOSS ao cliente/a um cliente 

(“Cliente”), com exceção dos relacionados com os preços, o período de 

licença e a descrição e as especificações dos Serviços Digitais. A FOSS 
objeta e rejeita quaisquer termos e condições divergentes que surjam, 

incorporados por referência a ou relacionados com pedidos do cliente, 

salvo se explicitamente aceite por escrito pela FOSS. A aceitação dos 
Serviços Digitais solicitados por parte do cliente no âmbito de um pedido 

constituirá a aceitação das presentes termos. A “FOSS” refere-se à FOSS 

IBERIA S.A. ou à sua filial comercial, sucursal ou escritórios de 
representação da marca FOSS conforme identificados no orçamento. 

 
2. Digital Services 

(a) FOSS offers a set of online services to help its customers simplify 

and improve the analytical performances of FOSS’ instrument(s) and 
FOSS’ instruments only unless otherwise specifically agreed with 

FOSS in writing (“Digital Services”).  

A specific description of the Digital Services can be found at:  
www.fossanalytics.com/digital-services-documents . (b) For the 

avoidance of doubt, it is underlined that FOSS’ delivery and fulfilment 

of the Digital Services is subject to the Customer’s fulfilment of all 
requirements of the Customer as set out in the description of the Digital 

Services, cf. section 2(a). 

 

2. Serviços Digitais 

(a) A FOSS oferece um conjunto de serviços on-line para ajudar os 

seus clientes a simplificar e a melhorar o desempenho analítico do(s) 
instrumento(s) FOSS, apenas desde que especificamente acordado com 

a FOSS por escrito (“Serviços Digitais”).  

Pode obter uma descrição específica dos Serviços Digitais em:  
www.fossanalytics.com/digital-services-documents . (b) Para evitar 

dúvidas, salienta-se que a entrega e a prestação dos Serviços Digitais 

pela FOSS estão sujeitas ao cumprimento de todos os requisitos do 
cliente por parte do próprio cliente, conforme estabelecido na descrição 

dos Serviços Digitais, cf. secção 2(a). 

 
3. Price, Billing, Payment and Delivery 

(a) The Customer shall pay a yearly license fee (“Yearly License Fee”) 

for the Digital Services License, cf. section 5, as stated in FOSS’s 
Quote or, if not stated in the Quote, the upon delivery current price list. 

The Yearly License Fee is adjusted annually with effect from 1 January 

each year. A Customer’s Yearly License Fee is adjusted in accordance 
with the relevant current pricelist upon renewal of the Digital Services 

License, cf. section 5. 

(b) Unless otherwise agreed in writing, the first Yearly License Fee is 
due on Order placement. The terms of payment of subsequent Yearly 

License Fees are 10 calendar days from the Customer having received 

a correctly rendered invoice. 
(c) If Customer defaults on its payment obligation, FOSS at its option 

and without prejudice to its other lawful remedies may defer and/or 

discontinue delivery or cancel the Order. 
(d) Unless otherwise specifically indicated by FOSS, prices quoted are 

exclusive of, and Customer agrees to pay for any time and 

transportation in connection with FOSS assisting with installation of 
the Digital Services. 

(e) Pricing is subject to change only by FOSS upon any change in 

information and/or requirements during the course of an Order. 
Otherwise, all pricing are firm as stated in the Quote or Order 

confirmation. 

(f) Upon payment of the Digital Services FOSS shall deliver the Digital 
Services in accordance with the Order. If not stated in the Order, FOSS 

shall deliver the Digital Services without undue delay. 

 

3. Preço, faturação, pagamento e entrega 

(a) O cliente deve pagar uma taxa de licença anual (“Taxa de licença 

anual”) pela Licença de Serviços Digitais, cf. secção 5, conforme 
indicado no orçamento da FOSS ou, caso não esteja indicado no 

orçamento, conforme indicado na tabela de preços atual no ato da 

entrega. A taxa de licença anual é ajustada anualmente com efeitos a 
partir de 1 de janeiro de cada ano. A taxa de licença anual do cliente é 

ajustada de acordo com a tabela de preços atual relevante no ato da 

renovação da Licença de Serviços Digitais, cf. secção 5. 
(b) Salvo acordo em contrário por escrito, a primeira taxa de licença 

anual deve ser paga na data de realização do pedido. Os termos de 

pagamento das taxas de licença anuais seguintes são num prazo de 10 
dias corridos a contar da data de receção por parte do cliente de uma 

fatura corretamente processada. 

(c) Se o cliente não cumprir a sua obrigação de pagamento, a FOSS, a 
seu critério e sem prejuízo a adoção de outras medidas legais, pode 

adiar e/ou interromper a entrega ou cancelar o pedido. 

(d) A menos que especificamente indicado de outra forma pela FOSS, 
os preços orçamentados são exclusivos e o cliente aceita pagar 

qualquer despesa de deslocação relacionada com o apoio fornecido pela 

FOSS para a instalação dos Serviços Digitais. 
(e) O preço está sujeito a alteração apenas pela FOSS mediante 

qualquer alteração na informação e/ou requisitos durante um pedido. 

Caso contrário, todos os preços são fixos, conforme indicado no 
orçamento ou na confirmação do pedido. 

(f) Após o pagamento dos Serviços Digitais, a FOSS deve prestar os 

Serviços Digitais de acordo com o pedido. Se não indicado no pedido, 
a FOSS deve prestar os Serviços Digitais sem atrasos indevidos. 

 
4. Ownership 

(a) All data and intellectual property provided by the Customer to 

FOSS remains the Customer’s exclusive property subject to the 
Customer’s exclusive rights. Likewise, all intellectual property rights in 

FOSS instruments and the Digital Services, including any and all 

additions, modifications, enhancements, improvements and 
accompanying documentation, provided by FOSS to the Customer, 

remain the FOSS group’s exclusive property subject to FOSS exclusive 

rights. 

 

4. Propriedade 

(a) Todos os dados e propriedade intelectual fornecidos pelo cliente à 

FOSS permanecem como propriedade exclusiva do cliente sujeita aos 
direitos exclusivos do cliente. Da mesma forma, todos os direitos de 

propriedade intelectual dos instrumentos e Serviços Digitais da FOSS, 

incluindo toda e qualquer adição, alteração, atualização, melhoria e 
documentação de acompanhamento, fornecidos pela FOSS ao cliente, 

permanecem como propriedade exclusiva do grupo FOSS sujeita aos 

direitos exclusivos da FOSS. 

 

http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
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5. License 

(a) Subject to these Terms FOSS grants the Customer a yearly non-

exclusive worldwide, revocable annual license to use the Digital 
Services in accordance with the terms of FOSS’ End User License 

Agreement to be found at https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-
POR-Terms-and-conditions or via contact to your local FOSS contact 

person and as amended from time to time (“Digital Services License”). 

The yearly Digital Services License is automatically and repeatedly 
renewed for an additional year at a time unless terminated in 

accordance with section 10. 

(b) The Customer is allowed to install the agreed Digital Services on 
one device owned by the Customer for the use by one designated 

person per Digital Services License unless otherwise stated in the 

specific description of the relevant Digital Service, cf. section 2(a), or 

specifically agreed in writing with FOSS. However, the Digital 

Services License must solely be used for the Customer’s own 

operations of its own instruments. In furtherance, the Digital Services 
License may only be used for the operation of FOSS Instruments 

meaning that use of the Digital Services in connection with instruments 

from other manufacturers require a separate written agreement with 
FOSS. 

(c) In order for FOSS to improve, deliver and optimize the Digital 

Services as well as the performance of FOSS’ analytical solutions the 
Customer permits FOSS, or a distributor on the behalf of FOSS, to use 

the FOSS instrument performance data associated with the Digital 

Services (not being the Customer’s calibration data) in an anonymized 
and consolidated form. 

 

5. Licença 

(a) No âmbito dos presentes termos, a FOSS concede ao cliente uma 

licença anual não exclusiva e revogável para utilização dos Serviços 
Digitais, de acordo com os termos do contrato de licença de utilizador 

final da FOSS, disponível em https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-
POR-Terms-and-conditions ou contactando a pessoa de contacto local 

da FOSS, e conforme alterado periodicamente (“Licença de Serviços 

Digitais”). A Licença de Serviços Digitais anual é renovada automática 
e repetidamente por mais um ano de cada vez, a menos que seja 

rescindida de acordo com a secção 10. 

(b) O Cliente tem permissão para instalar os Serviços Digitais 
acordados num dispositivo da sua propriedade para utilização por uma 

pessoa designada por Licença de Serviços Digitais, salvo indicação em 

contrário na descrição específica do Serviço Digital relevante, cf. 

secção 2(a), ou conforme especificamente acordado por escrito com a 

FOSS. No entanto, a Licença de Serviços Digitais deve ser utilizada 

exclusivamente para as operações do cliente nos seus próprios 
instrumentos. Além disso, a Licença de Serviços Digitais só pode ser 

utilizada para a utilização dos instrumentos da FOSS, o que significa 

que a utilização dos Serviços Digitais com instrumentos de outros 
fabricantes exige um contrato por escrito separado com a FOSS. 

(c) Para que a FOSS possa melhorar, prestar e otimizar os Serviços 

Digitais e o desempenho das soluções analíticas da FOSS, o cliente 
deve permitir que a FOSS ou um distribuidor em nome da FOSS utilize 

os dados de desempenho do instrumento FOSS associado aos Serviços 

Digitais (não sendo dados de calibração do cliente), de forma anónima 
e consolidada. 

 
6. Security 

(a) FOSS has prepared a Digital Services risk assessment (“Data 

Handling and Security”) to demonstrate that FOSS has the appropriate 

technical measures in place to ensure information security with regard 
to the Digital Services appropriate to the risks to be found at 

www.fossanalytics.com/digital-services-documents or via contact to 

your local FOSS contact person. 

 

6. Segurança 

(a) A FOSS preparou uma avaliação de risco dos Serviços Digitais 

(“Tratamento e segurança de dados”) para demonstrar que possui 

medidas técnicas apropriadas aos riscos para garantir a segurança da 
informação relacionada com os Serviços Digitais, que pode encontrar 

em www.fossanalytics.com/digital-services-documents ou contactando 

a pessoa de contacto local da FOSS. 

 
7. Warranty 

(a) FOSS warrants that the Digital Services, upon delivery, conform to 

the Digital Services as described in these Terms and the sole obligation 

of FOSS with respect thereto shall be limited to reinstallation of the 
relevant Digital Services or return of the relevant Yearly Licensee Fee. 

The foregoing is in lieu of all warranties, express or implied, including 

but not limited to the implied warranties of merchantability or fitness 
for a particular purpose. 

 

7. Garantia 

(a) A FOSS garante que, no ato da entrega, os Serviços Digitais estão 

em conformidade com os Serviços Digitais descritos nos presentes 

termos e a única obrigação da FOSS em relação aos mesmos deve 
limitar-se à reinstalação dos Serviços Digitais relevantes ou à 

devolução da respetiva taxa de licença anual. O acima exposto substitui 

todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, as 
garantias implícitas de comercialização ou adequação a um 

determinado fim. 

 
8. Limitation of liability 

(a) In no event will FOSS be liable for special, indirect, exemplary, 

incidental, consequential, third party or punitive damages including 
without limitation those based on breach of warranty, breach of 

contract, negligence, tort, or any other legal, equitable or statutory 

claim, cause of action or legal theory. In any event, of liability, FOSS’ 
liability shall be limited to actual damages, excluding loss of profit etc., 

to the extent directly and solely caused by FOSS’ material breach. 

Except as otherwise prohibited by law, FOSS’ maximum liability 
hereunder regardless of legal theory will not exceed the price of the 

Digital Services giving rise to the claim. In no event will FOSS be 

required to indemnify any other party. 

 

8. Limitação de responsabilidade 

(a) A FOSS não se responsabiliza por quaisquer danos especiais, 

indiretos, exemplares, acidentais, consequenciais, de terceiros ou 
punitivos, incluindo, entre outros, danos relacionados com a violação 

da garantia, violação do contrato, negligência, delito ou qualquer outro 

processo jurídico, equitativo ou estatutário, causa de ação ou teoria 
legal. A responsabilidade da FOSS limitar-se-á sempre a danos atuais, 

excluindo perda de lucro, etc., na medida do dano causado direta e 

unicamente pela violação material da FOSS. Salvo se proibido por lei, 
a máxima responsabilidade da FOSS, independentemente da teoria 

legal, não deve exceder o preço dos Serviços Digitais objeto de 

reclamação. Em circunstância alguma a FOSS pode ser responsável 
pela indeminização de terceiros. 

 
9. Confidentiality 

(a) FOSS and the Customer are obliged to hold in confidence and use 

their respective reasonable endeavours to protect all non-anonymized 
information provided by either party to the other party relating to the 

disclosing party's business and the Digital Services. 

 

 

 

 

9. Confidencialidade 

(a) A FOSS e o cliente estão obrigados ao dever de confidencialidade e 

a envidar todos esforços razoáveis para proteger todas as informações 
não anonimizadas fornecidas por qualquer uma das partes à outra parte 

relacionadas com os negócios da parte que as comunica e com os 

Serviços Digitais. 

 

https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-POR-Terms-and-conditions
https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-POR-Terms-and-conditions
https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-POR-Terms-and-conditions
https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-POR-Terms-and-conditions
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents
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10. Termination 

(a) The Customer can terminate a Digital Services License with ninety 

(90) days prior notice to FOSS. 

(b) Termination by the Customer does not entitle the Customer to any 
repayment (in full or pro rate) of any due Yearly License Fee. 

(c) FOSS may terminate a Digital Services License i) without cause by 

giving the Customer 12 (twelve) months prior written notice and ii) 
with immediate effect if the Customer fails to remedy any material 

breach of the Digital Services License within 30 (thirty) days of 

receiving written notice of such breach. For the avoidance of doubt, 
overdue payment is considered a material breach. 

(d) Upon termination, FOSS is obliged to leave the Customer’s 

network and delete all non-anonymized data belonging to the 
Customer. However, the Customer shall be granted 30 (thirty) days 

from the effective date of termination to request its data returned in an 

electronic format. Such format to be subject to FOSS’ decision. 

 

10. Rescisão 

(a) O cliente pode rescindir uma Licença de Serviços Digitais mediante 

aviso prévio de noventa (90) dias enviado à FOSS. 

(b) A rescisão pelo cliente não lhe concede qualquer direito a 
reembolso (total ou pro rata) de qualquer taxa de licença anual. 

(c) A FOSS pode rescindir uma Licença de Serviços Digitais i) sem 

justa causa, enviando ao cliente um aviso prévio por escrito de 12 
(doze) meses e ii) com efeito imediato se o cliente não reparar qualquer 

violação relevante da Licença de Serviços Digitais num prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data de receção da notificação por escrito sobre 
a violação. Para evitar dúvidas, o pagamento em atraso é considerado 

uma violação material. 

(d) Após a rescisão, a FOSS é obrigada a deixar a rede do cliente e a 
eliminar todos os dados não anonimizados pertencentes ao cliente. No 

entanto, o cliente terá 30 (trinta) dias a partir da data efetiva da rescisão 

para solicitar a devolução dos seus dados em formato eletrónico. Este 

formato deve estar sujeito à decisão da FOSS. 

 
11. Entire Agreement, Modifications, and Waiver 

(a) Unless otherwise specifically agreed in writing these Terms are the 

entire agreement between the parties, there being no other promises, 
terms, conditions, or obligations, referring to the subject matter not 

contained herein. If any provision of these terms shall be deemed 

invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and 
enforceability of the remaining provisions shall not in any way be 

affected or impaired and will continue to be valid and enforceable to 

the fullest extent permitted by law. Any modifications hereto must be 
in writing and signed by both parties. FOSS’s failure to strictly enforce 

any of these terms shall not be considered a waiver of any of its rights 

hereunder. If any term herein is declared invalid or unenforceable to 
any extent, the remainder of these Terms will not be affected thereby, 

and each term herein will continue to be valid and enforceable to the 

fullest extent permitted by law. 
 

11. Contrato integral, alterações e renúncia 

(a) A menos que especificamente acordado por escrito, os presentes 

termos constituem o contrato integral entre as partes, não havendo 
outras promessas, termos, condições ou obrigações referentes ao 

assunto contidos nas presentes. Se qualquer disposição dos presentes 

termos for considerada inválida, ilegal ou inexequível, a validade, 
legalidade e exequibilidade das disposições restantes não serão de 

forma alguma afetadas ou prejudicadas e continuarão a ser válidas e 

exequíveis no limite máximo permitido por lei. Todas as alterações 
devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes. A 

falha da FOSS em aplicar estritamente qualquer um destes termos não 

deve ser considerada uma renúncia a qualquer um dos seus direitos. Se 
qualquer condição do presente documento for declarada inválida ou 

inexequível, os restantes termos não serão afetadas, mantendo-se 

válidas e exequíveis no limite máximo permitido por lei. 

 
12. Assignment 

(a) Customer may not assign, pledge, encumber, sublease or transfer 
any rights or obligations under the Terms without FOSS's prior written 

consent. 

 

12. Atribuição 

(a) O cliente não pode ceder, penhorar, onerar, sublocar nem transferir 
quaisquer direitos ou obrigações previstos nos termos sem o 

consentimento prévio por escrito da FOSS. 

 
13. Survival of obligations 

(a) The provisions of section 4, 5, 7, 8, 9 and 11 shall survive 
termination of Digital Services License for any reason. 

 

13. Subsistência das obrigações 

(a) As disposições das secções 4, 5, 7, 8, 9 e 11 subsistirão à rescisão 
da Licença de Serviços Digitais por qualquer motivo. 

 
14. Governing Law 

These terms shall governed by the laws of Portugal, without regard to 

its choice of law provisions, and any dispute arising out of or relating 

to these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of Portugal. 

 

14. Lei Aplicável 

Os presentes termos são regidas pelas leis de Portugal, sem atentar à 

escolha de disposições da lei, e qualquer litígio que decorra de ou que 

se relacione com os presentes termos deve estar sujeito à jurisdição 
exclusiva dos Tribunais de Portugal. 

 
The English language version of these Terms shall be controlling in all 
respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated 

versions, if any. 

 

A versão em inglês destes Termos primará em todos os aspectos e 
prevalecerá em caso de inconsistências com as versões traduzidas, se 

houver. 

 

 

 


