Introdução

Estes termos e condições regem o uso deste website, em que, ao utiliza-lo você
aceita os termos e condições que seguem na íntegra.
Você deve ter, pelo menos, 18 anos de idade para usar este site. Ao utiliza-lo (e
por concordar com estes termos e condições) você garante e declara que possui, pelo
menos, essa idade.
Este website usa cookies. Ao utilizar este site e concordar com estes termos e
condições, você concorda com o nosso uso de cookies de acordo com os termos da
Mundial Acabamentos (Política de Privacidade).

Licença para usar o site

Salvo disposição em contrário, a Mundial Acabamentos e/ou seus licenciadores
detêm os direitos de propriedade intelectual do website e material no site. A partir da
licença abaixo, todos esses direitos de propriedade intelectual são reservados.
Você pode visualizar, baixar somente para fins de armazenamento em cache, e
imprimir páginas a partir do site para o seu uso pessoal, sujeitos às restrições a seguir
indicadas neste e em outros tópicos, nestes termos e condições.
Você não deve:
• republicar material deste website (incluindo republicação em outro site);
• vender, alugar ou sublicenciar material deste site;
• reproduzir, duplicar, copiar ou explorar o material deste site para fins
comerciais;
• editar ou modificar qualquer material no site;

Uso inaceitável

Você não deve usar o site em qualquer forma que cause ou possa causar danos
ao website ou a deterioração da disponibilidade ou acessibilidade do site; ou de qualquer
forma que seja ilegal, fraudulenta ou prejudicial; ou em conexão com qualquer finalidade
ou atividade ilícita, ilegal, fraudulenta ou prejudicial.
Você não deve usar este site para copiar, armazenar, hospedar, transmitir,
enviar, usar, publicar ou distribuir qualquer material que consiste de (ou está ligada a)
qualquer spyware, vírus de computador, cavalos de Tróia, worms, keystroke logger,
rootkit ou outro software de computador malicioso.

Você não deve realizar quaisquer atividades de recolha de dados sistemáticos
ou automatizados (incluindo, sem limitação, raspagem, mineração, extração e colheita
de dados) em relação a este site sem o consentimento expresso e por escrito da Mundial
Acabamentos.
Você não deve usar este site para transmitir ou enviar comunicações comerciais
não solicitadas.
Você não deve usar este site para quaisquer fins relacionados ao marketing sem
o expresso consentimento da Mundial Acabamentos por escrito.

Acesso restrito

O acesso a determinadas áreas deste site é restrito. Mundial Acabamentos
reserva-se ao direito de restringir o acesso a determinadas áreas deste site, ou mesmo
este site inteiro, de acordo com a Mundial Acabamentos discrição.
Se Mundial Acabamentos lhe fornece um ID de usuário e senha para que você
possa acessar áreas restritas deste website, ou outro conteúdo ou serviços, você deve
garantir que o ID de usuário e a senha sejam mantidos em sigilo.
Mundial Acabamentos pode desativar o seu ID de usuário e senha em
<mundialacabamentos.com.br> por exclusivo critério, sem aviso prévio ou explicação.

O conteúdo do usuário

Nestes termos e condições, "o conteúdo do usuário" significa materiais
(incluindo, sem limitação de texto, imagens, material de áudio, material vídeo e material
áudio-visual) que você pode enviar a este site, para qualquer fim.
Você concede à Mundial Acabamentos uma licença mundial, não-exclusiva e
irrevogável, livre de royalties para usar, reproduzir, adaptar, publicar, traduzir e distribuir
seu conteúdo de usuário em todos os meios existentes ou futuros. Você também
concede a Mundial Acabamentos o direito de sublicenciar esses direitos, bem como o
direito de intentar uma ação por violação desses direitos.
Seu conteúdo de usuário não deve ser ilegal ou ilícito, não deve violar os direitos
legais de qualquer terceiro, e não deve ser capaz de dar origem a uma ação judicial
contra você à Mundial Acabamentos ou de um terceiro (em cada caso, sob qualquer lei
aplicável).
Mundial Acabamentos reserva-se o direito de editar ou remover qualquer
material

enviado

a

este

site

ou

armazenado

em

servidores

<mundialacabamentos.com.br>, ou hospedado ou publicados sobre este website.

Limitações de responsabilidade

Mundial Acabamentos não se responsabiliza em relação (seja sob a lei de
contratos, a lei de delitos ou de outra forma) em relação ao conteúdo, a utilização ou em
conexão com este site: (na medida em que ao site é fornecido carga livre de)


por qualquer perda direta;



por qualquer perda indireta, especial ou consequente;



por quaisquer perdas de negócios, de receitas, lucros, lucros ou poupanças
antecipadas, perda de contratos ou relações de negócios, perda de reputação
ou boa vontade, ou a perda ou corrupção de dados ou informações.
Estas limitações de responsabilidade aplicam-se mesmo que Mundial

Acabamentos tenha sido expressamente avisada da perda potencial.

Ao utilizar este site você concorda que as exclusões e limitações de
responsabilidade estabelecidas no presente website são razoáveis. Se você não
concorda que são razoáveis, você não deve usá-lo.

Outras partes

Você concorda que você não vai trazer qualquer reclamação pessoal contra
administradores ou empregados em relação a quaisquer perdas que sofrer em conexão
com o site.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, você concorda que as limitações
de garantias e responsabilidades estabelecidas no presente website irá assegurar
diretores,

funcionários,

agentes,

subsidiárias,

sucessores,

cessionários

e

subempreiteiros, bem como demais contribuintes da Mundial Acabamentos.

Indenização

Você obriga-se indenizar Mundial Acabamentos e compromete-se a manter
indenizados por quaisquer perdas, danos, custos, responsabilidades e despesas
(incluindo, sem limitação, as despesas legais e de quaisquer valores pagos pela Mundial
Acabamentos para um terceiro, em liquidação de uma reivindicação ou disputa a
conselho de consultores jurídicos), ocorrido ou sofrido por Mundial Acabamentos,
decorrente de qualquer violação por você de qualquer disposição destes termos e
condições, ou decorrentes de qualquer reivindicação que você violou em qualquer
disposição destes termos e condições.

Violações desses termos e condições

Outros direitos sob estes termos e condições, no caso de violação destes de
qualquer forma, Mundial Acabamentos pode tomar as medidas que considere
apropriadas para lidar com a violação, incluindo a suspensão a seu acesso ao website,
proibindo-o de acessar o site, bloqueando computadores usando o seu endereço IP de
acessar o site, entrar em contato com o seu provedor de serviço de internet para solicitar
que eles bloqueiem o seu acesso ao site e/ou demandando processos judiciais contra
você.

Variação

Mundial Acabamentos poderá rever estes termos e condições de tempos em
tempos. Termos e condições revistas serão aplicáveis ao uso deste website a partir da
data da publicação dos termos e condições revistos sobre este. Por favor, verifique esta
página regularmente para garantir que você estará familiarizado com a versão atual.

Tarefa

Mundial Acabamentos pode transferir, subcontratar ou de outra forma lidar com
direitos e/ou obrigações sob estes termos e condições sem notificá-lo ou obter o seu
consentimento.
Você não pode transferir, subcontratar ou de outra forma lidar com os seus
direitos e/ou obrigações ao abrigo destes termos e condições.

Desvinculação

Se uma disposição destes termos e condições é determinada por qualquer
tribunal ou outra autoridade competente para ser ilegal e/ou inexequível, as demais
disposições continuarão em vigor. Se qualquer disposição ilegal e/ou não aplicável se
tornar lícita ou executória em função de partes destas que forem excluídas, estas partes
serão consideradas a serem excluídas, e o restante da disposição continuará em vigor.

Total acordo

Estes termos e condições constituem a totalidade do acordo entre você e
Mundial Acabamentos em relação ao seu uso deste website e substituem todos os
acordos anteriores em relação a seu uso.
Lei e jurisdição

Estes termos e condições serão regidos e interpretados de acordo com a Lei, e
quaisquer disputas relacionadas a estes termos e condições estarão sujeitas à jurisdição
exclusiva dos tribunais de jurisdição do fórum da comarca de Viçosa / MG.

