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Termos de Uso do site na Internet da Ásia
Sistemas de Informação Ltda.
Leia com atenção os Termos de Uso aqui descritos, antes de usar este
website. O acesso e o uso do website e de seus materiais estão condicionados à
total aceitação e ao cumprimento irrestrito destes termos. A não aceitação destes
termos demanda a saída imediata do website e suspende o uso dos materiais
nele obtidos.
Direitos autorais e uso do conteúdo. Todos os direitos aos materiais
deste website, inclusive autorais, pertencem à Asia Sistemas e/ou às suas
subsidiárias no mundo inteiro. Você está autorizado a ver, baixar e reproduzir os
materiais deste website somente para uso interno, desde que 1) mantenha todos
os avisos contidos nos materiais originais; 2) use as imagens somente com os
respectivos textos que as circundam; e 3) inclua o aviso de direitos autorais a
seguir:

© Asia Sistemas. Todos os direitos reservados.
Não são admitidas outras publicações ou usos comerciais dos materiais
deste website sem a expressa permissão por escrito da Asia Sistemas.
Você não está autorizado a publicar qualquer parte deste website em outro
website, seja qual for o meio, inclusive por enquadramento em hyperlink na
internet. Este website, bem como o seu conteúdo, não deve ser usado na
formação de banco de dados de qualquer tipo, ou ser armazenado (no todo ou
em parte) em bancos de dados a que você ou terceiros tenham acesso, ou para
distribuição em bancos de dados que contenham todo ou parte do website ou
de seu conteúdo.
Outros termos e avisos aplicáveis. Serão aplicáveis termos e condições
adicionais às transações comerciais ou às promoções realizadas pela Asia
Sistemas neste website. Os serviços de “bulletin board” (quadro informativo),
áreas de chat (bate-papo) e/ou outras instalações de mensagens ou
comunicações oferecidas neste website serão regidos por termos adicionais.
Nenhum conteúdo desta página de Informações Legais tem a intenção de
modificar ou alterar quaisquer acordos atualmente em vigor entre você e a Asia
Sistemas.
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Embora esses termos de uso devam ser empregados em geral a todos
os conteúdos localizados no Asia Sistemas.com, este website pode conter outros
avisos sobre propriedade e condições de uso, que deverão, igualmente, ser
observados e seguidos, na medida em que se apliquem às partes específicas
deste website para as quais tenham sido criados. Determinadas partes deste
website foram concebidas para públicos de países específicos, conforme
respectivamente indicado nas informações constantes do cabeçalho da página
do website (por exemplo, “Asia Sistemas dos Estados Unidos”, “Asia Sistemas do
Reino Unido” ou “Asia Sistemas da Austrália”). Os termos de uso das páginas
específicas do website do país podem variar e estão à disposição no website da
Asia Sistemas do país correspondente. A Asia Sistemas pode revogar ou
modificar todo e qualquer direito estabelecido nesta página de Informações
Legais em qualquer época, quando da atualização desta página.
Outros direitos de propriedade intelectual. Observe que todos os
produtos, processos ou tecnologias descritos nos materiais deste website podem
estar sujeitos a outros direitos de propriedade intelectual reservados pela Asia
Sistemas e não estão licenciados neste documento. A Asia Sistemas, o logo da
Asia Sistemas, os nomes comerciais, "DISCMATCH", bem como a maior parte dos
demais nomes comerciais deste website, são marcas comerciais ou marcas
registradas da Asia Sistemas no mundo inteiro. As marcas comerciais
pertencentes a outras partes são identificadas sempre que possível e a Asia
Sistemas reconhece seus direitos.
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Exoneração de responsabilidade:
AS INFORMAÇÕES DESTE WEBSITE LHE SÃO FORNECIDAS “NO
ESTADO EM QUE ESTÃO”, PARA FINALIDADES INFORMATIVAS INTERNAS, SEM
QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE EXATIDÃO OU ABRANGÊNCIA
OU OUTRAS GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE QUALIDADE, NEGOCIAÇÃO, ADEQUAÇÃO A FINALIDADES
ESPECÍFICAS OU LEGALIDADE. EM NENHUMA HIPÓTESE A Asia Sistemas SERÁ
RESPONSABILIZADA, POR QUALQUER PARTE, POR DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQÜENCIAIS DECORRENTES DO
USO DESTE WEBSITE OU DA UTILIZAÇÃO EM CONFIANÇA DAS INFORMAÇÕES
OU DOS MATERIAIS A QUE DÃO ACESSO OU NOS WEBSITES ACESSÁVEIS VIA
HYPERLINK, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, DANOS DECORRENTES DE LUCROS
CESSANTES, INTERRUPÇÕES DE ATIVIDADES COMERCIAIS OU PERDA DE
DADOS, MESMO QUE A Asia Sistemas ESTEJA EXPRESSAMENTE CIENTE DA
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, EM TODA A EXTENSÃO PREVISTA EM LEI.
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO ADMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS E
REPRESENTAÇÕES IMPLÍCITAS, CASO EM QUE, PORTANTO, AS EXCLUSÕES
ACIMA NÃO SÃO APLICÁVEIS, tudo isso dentro dos limites determinados pela
Lei.

O material deste website pode conter informações técnicas não
completas ou erros tipográficos, pelo que as informações poderão ser alteradas,
atualizadas e excluídas sem prévio aviso. A Asia Sistemas pode fazer melhorias
e/ou alterações nos produtos e/ou programas descritos neste material em
qualquer época. A Asia Sistemas não garante o funcionamento sem interrupções
ou erros deste website, ou que os defeitos serão corrigidos. A Asia Sistemas não
garante a compatibilidade deste website com o seu equipamento, ou que este
website ou seu servidor estejam livres de erros ou vírus, worms (vermes) ou
“Trojan horses” (cavalos-de-tróia) e não é responsável por quaisquer danos
decorrentes de recursos destrutivos deste tipo.
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Além disso, a Asia Sistemas não representa ou garante, de nenhuma
forma, outros websites que decida acessar por meio deste website. A Asia
Sistemas fornece links a esses websites exclusivamente para sua conveniência, o
que não deve ser considerado como endosso aos mesmos ou aos respectivos
conteúdos.
Envio de dados à Asia Sistemas. Consulte as informações gerais da
nossa Política de Privacidade. A Asia Sistemas não quer receber suas informações
confidenciais ou sobre propriedade por este website, a menos que tenhamos
outro acordo por escrito relacionado ao compartilhamento dessas informações.
As informações recebidas pela Asia Sistemas por meio deste website, além dos
dados de identificação pessoal, tratados pela Política de Privacidade da Asia
Sistemas, serão consideradas NÃO-CONFIDENCIAIS. A TRANSMISSÃO DE
INFORMAÇÕES À Asia Sistemas POR MEIO DESTE WEBSITE OU POR OUTRO
MEIO ELETRÔNICO, SEM O RESPECTIVO ACORDO POR ESCRITO COM A Asia
Sistemas, SUBENTENDE O SEU ENTENDIMENTO E ANUÊNCIA DE QUE A Asia
Sistemas PODE USÁ-LAS COM QUALQUER FINALIDADE SEM QUE TAL USO A
OBRIGUE DE FORMA ALGUMA.

EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL
Ásia Sistemas © 2000-2022 - Todos os direitos reservados

