
AVISO LEGAL 

Krannich Solar S.L.U. 

Avda. Alquería de Moret, 39 

46210 Picanya (Valência) 

Espanha 

 

NIF nº B-97832703, inscrito no Registo Mercantil de Valência, no volume 8595, Folio 170, Página V-

118875 

 

Contacto 

 

Telefone: +34 96 159 4668 

Fax: +34 961 594 686 

E-mail: info[at]es.krannich-solar.com 

 

Web: https://krannich-solar.com/es-es/  

 

Contacto em Portugal 

 

Krannich Solar Unipessoal LDA. 

Rua João Chagas, n.º 10 B 

Direito 1500-493 Lisboa 

Portugal 

 

Telefone: +351 300 500 455 

 

Web: https://krannich-solar.com/pt-pt/  

 

Resolução de disputas 

A Comissão Europeia fornece uma plataforma para a resolução de litígios em linha (OS): 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pode encontrar o nosso endereço de correio electrónico 

acima. 

Não estamos dispostos ou obrigados a participar em processos de resolução de litígios perante uma 

comissão de arbitragem de consumidores. 

 

Responsabilidade do conteúdo 

O conteúdo desta página web foi criada com especial cuidado. Não obstante, a Krannich Solar não 

pode assumir a responsabilidade de que todos os conteúdos sejam exactos, completos e 

actualizados. Como fornecedora de serviços, a Krannich Solar não está obrigada a fazer seguimento 

da informação de terceiros que tenha sido entregue ou guardada, assim como a rever as 

circunstâncias que possam indicar uma actividade ilegal. No entanto, no caso de receber um aviso 

acerca deste tipo de infracções legais, a informação relacionada eliminar-se-à da página web da 

Krannich Solar.  

 

https://krannich-solar.com/es-es/
https://krannich-solar.com/pt-pt/
https://ec.europa.eu/consumers/odr


Responsabilidade dos links 

A página web da Krannich Solar inclui links a páginas web de terceiros sobre cujo conteúdo a 

Krannich Solar não tem nenhuma influência. Os respectivos fornecedores ou administradores de 

conteúdos das páginas web em questão  são responsáveis do conteúdo das páginas linkadas. Estas 

foram revistas para prevenir todas as possíveis infracções legais na hora de criar o link. Nesse 

momento não se detectou nenhum conteúdo ilegal. Não obstante, não é possivel ter uma constante 

monitorização das páginas às quais se dirigem os links sem uma indicação específica da infracção. No 

caso de se detectarem links a páginas web de terceiros com conteúdos ilegais, serão imediatamente 

eliminados. 

 

Direitos de autor 

Os administradores de conteúdos da página web da Krannich Solar sempre se esforçam por respeitar 

os direitos de autor e por utilizar os seus próprios materiais sem licenças. Os conteúdos e demais  

materiais que aparecem nesta página web estão criados pelos administraddores de conteúdos e 

estão sujeitos à legislação espanhola de direitos de autor. A contribuição de terceiros está 

especificada como tal. A reprodução, edição, distribuição e qualquer uso fora da envolvente dos 

direitos de autor requer uma autorização do seu respectivo criador ou autor por escrito. Os 

downloads e cópias do conteúdo desta página web só são permitidas para uso privado, não 

comercial. 

 


