Termos de uso da Website.
Bem vindo á INOVATTIO COMPUTADORES-COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA.
Estes Termos de Uso tem o objetivo de regulamentar a utilização e esclarecer as questões do site. Para
acessar o site, você precisa aceitar estes Termos de Uso. Caso não concorde, não poderá utilizar o site.

1 Acesso e Uso do Site
1.1 Este documento, publicado no site da INOVATTIO (www.inovattio.com, www.inovattio.com.br)
constitui os termos e condições para uso do site e para compras por meio de comércio eletrônico entre
a INOVATTIO e o consumidor.
1.2 A INOVATTIO concede à você um login para acesso e utilização do site, apenas para o seu uso
pessoal e este login poderá ser invalidado em caso de violação de qualquer um dos Termos de Uso deste
documento.
1.3 Através do login você terá acesso a diversos serviços, de acordo com o seu perfil de usuário.
1.4 Caso a sua empresa já esteja cadastrada, qualquer outro usuário poderá solicitar sua própria senha
de acesso ao site.
1.5 São de responsabilidade exclusiva do usuário a guarda e o uso da senha de acesso que é titular, não
respondendo a INOVATTIO por qualquer uso indevido da senha.

3 Conteúdos do site
3.1 O conteúdo do site tem caráter indicativo, podendo a INOVATTIO, a qualquer tempo e sem prévio
aviso, realizar atualizações nos produtos oferecidos, especialmente referente a preços, condições de
pagamento e quantidades em estoque, bem como modificar ou extinguir a sua funcionalidade, no todo
ou em parte.
3.2 A INOVATTIO não se responsabiliza por erros ortográficos ou por omissão de informações sobre os
produtos oferecidos no site.
3.3 A usuário concorda que o conteúdo do site deve ser utilizado somente por seus interesses próprios
para tanto, aplicando medidas de segurança e tomando precauções para evitar a divulgação a pessoas
não autorizadas ou empresas concorrentes.
3.4 A INOVATTIO empenha os seus maiores esforços para manter o site operando ininterruptamente,
mas não se responsabiliza por paralizações, seja por conta própria (para atualização, manutenção ou
outra necessidade), seja por conta de terceiros (em casos fortuitos ou força maior).

3.5 FICAM TERMINANTEMENTE PROIBIDOS A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE FOTOS, TEXTOS
E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. CASO QUEIRA REPRRODUZIR ALGO, ENTRAR EM
CONTATO COM O DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA SOLICITAÇÃO.

4 Direitos Autorais
4.1 Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core,
Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Core 2 Duo, Core 2 QAD, Core I3, Core I5, Core
I7Itanium,Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, e Xeon Inside são marcas comerciais ou
marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos ou em outros países.
4.2 Microsoft, Windows, Windows logo, Windows 7, são marcas registradas da Microsoft
Corporation nos EUA ou em outros países.
4.3 INOVATTIO, INO-1001, INO-1010, INO-1100, INO-STEALTH, Magister, MAXIME, Tecnologia
Sobreposta, são marcas registradas da Inovattio Computadores nos EUA ou em outros países.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

5 Privacidade
5.1 Todos os dados pessoais informados em nosso site, são armazenados em um banco de dados
reservado e com acesso restrito.
5.2 A INOVATTIO se compromete com a privacidade e segurança de seus clientes. Sendo assim, não
divulgamos seus dados cadastrais para terceiros, exceto quando estas informações são necessárias para
o processo de entrega, cobrança ou com autorização por e-mail do cliente.

6 Alterações dos Termos de Uso
6.1 A INOVATTIO reserva-se no direito de efetuar alteração ou adaptação nos Termos de Uso a
qualquer momento e sem prévio aviso.
6.2 Uma vez que os Termos de Uso tenha sido alterados, o usuário deverá aceitar os novos Termos de
Uso novamente.

