
 
 

DADOS DE LICENCIAMENTO 
 
Nº Hardlock: ____________________ USB  Virtual   
  
Data do pedido: ____ / ____/ ____ Revendedor / Loja: ________________________ 
 
Nova Licença    Renovação Licença   Renovação c/ alteração de produto          
 
Produto: __________________________    Equipamento:______________________ 
 
Plataforma:  Windows            Android                Linux               

 
DADOS DO CLIENTE  

DESIGNAÇÃO SOCIAL*  
NIF  TELEFONE  
MORADA FISCAL*  
CÓDIGO POSTAL*  LOCALIDADE*  
E-MAIL DO CLIENTE  
PESSOA DE CONTACTO  

*De acordo com os dados registados nas finanças 
 

DADOS DO TALÃO 
DESIGNAÇÃO COMERCIAL DO ESTABELECIMENTO  
 
MORADA DO ESTABELECIMENTO  
 
 
CÓDIGO POSTAL DO ESTABELECIMENTO  
LOCALIDADE DO ESTABELECIMENTO  
TELEFONE DO ESTABELECIMENTO  
E-MAIL DO ESTABELECIMENTO  
 
Informação enviada por:   Cliente Utilizador              Revendedor 
 
Assinatura: ___________________________  Nome: ______________________________ 

 





 
CONDIÇÕES 

 
1) O software CityPOS Advanced Premium Based é comercializado em licenças de 12 

meses, renováveis, com ínicio na data de emissão da licença; 
2) Para funcionamento do software é necessária uma licença .xml associada a um “hardlock” 

que pode ser USB ou Virtual; o hardlock virtual obriga à ligação do software à internet pelo 
menos uma vez por semana; 

3) A não renovação da licença do software implicará que o mesmo deixe de funcionar; 
4) O software existe em 2 versões: Light e Pro, sendo possível o upgrade de uma versão para 

a outra, mediante compra do upgrade; 
5) É igualmente possível adquirir outros opcionais do software, como postos extra, módulo de 

cópias automáticas na net, software de Back-Office (Gestão Comercial), etc. Para tal 
contacte: info@citypos.eu ; 

6) Caso o Cliente, após solicitação de registo e emissão de licença, pretenda alterações de 
dados da mesma, possível durante a vigência da licença, tal serviço terá um custo, pelo 
que devem ser verificados todos os dados de registo do verso desta página; 

7) A aquisição de uma licença de software não inclui os serviços de instalação, configuração 
e/ou formação do software, que são serviços que podem ser cobrados pela empresa 
revendedora ou pelos serviços de suporte ao CityPOS; 

8) O funcionamento em Windows e Android está sujeito a especificações e características dos 
respectivos Sistemas Operativos, podendo algumas funcionalidades e instalação depender 
destes e não do software CityPOS; 

9) O funcionamento em Linux depende da certificação dos equipamentos para o software 
CityPOS Advanced Primum Based; Poderá consultar a lista dos equipamentos compatíveis 
/ certificados em www.citypos.eu ; 

10) Suporte: 
Realboard, Lda. 
Telf: 707 45 25 25 
Email: suporte@realboard.pt 
 

11) Registo do software: 
a. CityPOS® é uma marca registada da Realboard, Lda. 
b. A versão CityPOS Advanced Primum Based tem a certificação da AT n.º 2534. 

 
 
 
 
 
 
Os dados fornecidos são vinculativos e da inteira responsabilidade do revendedor, sendo que qualquer alteração 
posterior poderá acarretar custos a serem suportados pelo mesmo.  
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