
TERMO DE USO 
O website da Magnaflux Brasil é composto por várias páginas gerenciadas pela Magnaflux Brasil. 
Este website está disponível para ser utilizado condicionado à aceitação por parte do usuário, sem quaisquer 
modificações de termos, condições, avisos e conteúdos contidos aqui. 
A utilização do website da Magnaflux Brasil constitui com a concordância por parte do usuário, com todos os 
termos, condições, avisos e conteúdos. 
 
 
ALTERAÇÃO DO TERMO DE USO 
A Magnaflux Brasil se reserva o direito de efetuar qualquer alteração nos termos, condições, avisos e conteúdos 
deste Termo de Uso no formato em que é disponibilizado, incluindo mas não limitando à mudanças associadas 
à utilização do próprio website. 
 
LINKS PARA SITES DE TERCEIROS 
O website da Magnaflux Brasil poderá conter links para outros sites ("Sites Externos"). Os Sites Externos não estão 
sobre o controle da Magnaflux Brasil e a mesma não se responsabiliza por seu conteúdo, incluindo sem 
limitação, qualquer link contido em um Site Externo, qualquer modificação ou atualização realizada no Site 
Externo. 
A Magnaflux Brasil não é responsável por "webcasting" ou qualquer outra forma de transmissão recebida de 
qualquer Site Externo. O website da Magnaflux Brasil disponibiliza estes links para o usuário apenas como uma 
forma de conveniência e a inclusão de qualquer link não implica o endosso da Magnaflux Brasil ou qualquer 
associação com os operadores destes Sites Externos. 
 
USO INDEVIDO OU ILEGAL 
Como uma condição de uso do website da Magnaflux Brasil, o usuário garante à Magnaflux Brasil que não irá 
utilizar o website da Magnaflux Brasil para qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida por estes termos, 
condições e observações. 
 
O usuário não poderá utilizar o website da Magnaflux Brasil de nenhuma maneira que possa danificar, inutilizar, 
sobrecarregar ou prejudicar a Magnaflux Brasil ou interferir de alguma forma na utilização do website da 
Magnaflux Brasil. 
 
O usuário não poderá obter ou tentar obter quaisquer materiais, imagens, arquivos ou informações através de 
quaisquer meios não intencionalmente disponibilizados ou fornecidos através do website da Magnaflux Brasil. 
 
 
USO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
O website da Magnaflux Brasil pode conter serviços de boletins, feeds, newsletters, áreas de bate-papo, grupos 
de notícias, fóruns, comunidades, páginas pessoais, calendários, sistemas de envio de mensagens ou 
comunicação concebidos para permitir ao usuário se comunicar com um público geral, um grupo de usuários 
do website ou com a equipe da Magnaflux Brasil, e desta forma o usuário concorda em utilizar quaisquer um 
destes serviços somente para postar, enviar e receber mensagens e materiais que são apropriados e 
relacionados aos serviços de comunicação do website e relacionados ao conteúdo do website da Magnaflux 
Brasil. A título de exemplo, e não se limitando, o usuário concorda que ao utilizar os serviços de comunicação, 
não irá: 
•    Difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou violar os direitos legais (tais como direitos de privacidade 
e/ou publicidade) de outras pessoas. 
•    Publicar, postar, enviar, distribuir ou disseminar algo impróprio, profano, difamatório, obsceno, indecente ou 
ilegal, sendo este conteúdo, um tópico, texto, nome, material ou informação. 



•    Enviar arquivos que contenham software ou outro conteúdo protegido por leis de propriedade intelectual 
(ou por direitos de privacidade e/ou publicidade) ao menos que o usuário possua sua propriedade e direitos de 
aquisição ou possua qualquer documento que comprove este consentimento. 
•    Enviar arquivos que contenham vírus, arquivos corrompidos, ou qualquer outro software ou programa similar 
que possa danificar o funcionamento do computador de outros usuários. 
•    Anunciar, oferecer ou comercializar qualquer bem, produto ou serviço de qualquer propósito a não ser que 
o Serviço de Comunicação permita este tipo de mensagem. 
•    Conduzir ou encaminhar qualquer pesquisa, competição, esquemas de pirâmides ou mensagens de 
corrente. 
•    Efetuar o download de qualquer arquivo postado por outro usuário do Serviço de Comunicação que você 
saiba ou deveria saber, que sua distribuição é ilegal. 
•    Falsificar ou excluir qualquer atribuição de autor, avisos legais, designações ou marcas, avisos de 
propriedade, origem ou fonte de software ou outro material contido em um arquivo que é disponibilizado no 
website. 
•    Restringir ou inibir qualquer outro usuário de utilizar os Serviços de Comunicação. 
•    Violar qualquer código de conduta ou outras diretrizes que podem ser aplicáveis a quaisquer módulos do 
Serviço de Comunicação. 
•    Coletar, obter ou divulgar quaisquer informações de outros usuários, inclusive endereços de email, sem o seu 
consentimento. 
•    Violar qualquer legislação, regra ou regulamentação aplicável. 
  
A Magnaflux Brasil não possui nenhuma obrigação de monitorar os Serviços de Comunicação. Entretanto, a 
Magnaflux Brasil se reserva o direito de revisar qualquer conteúdo postado nestes serviços ou remover qualquer 
material, conteúdo ou informação que julgar impróprios. 
A Magnaflux Brasil se reserva o direito de restringir, proibir ou terminar o acesso à qualquer parte ou à totalidade 
do Serviço de Comunicação a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio ou justificativa. 
 
A Magnaflux Brasil se reserva o direito de sempre divulgar qualquer informação conforme necessário para 
satisfazer qualquer legislação aplicável, regulamentação, processos legais ou requisições governamentais, ou 
editar, recusar a disponibilizar ou remover qualquer informação, conteúdo ou material, seja parte ou todo, sob 
seu exclusivo critério. 
 
O usuário deve ter cuidado ao fornecer qualquer informação pessoal ou de quaisquer familiares/conhecidos 
em qualquer Serviço de Comunicação. 
A Magnaflux Brasil não controla ou endossa o conteúdo,  as mensagens ou informações que são 
disponibilizadas pelo Serviço de Comunicação e, portanto, se isenta de qualquer responsabilidade em relação 
aos Serviços de Comunicação e qualquer ação resultante da atuação do usuário em qualquer um destes 
serviços.  
Administradores e moderadores não estão autorizados a representar a Magnaflux Brasil como porta-vozes, e 
suas opiniões não refletem necessariamente as opiniões da Magnaflux Brasil. 
Os materiais e conteúdos publicados no Serviço de Comunicação estão sujeitos à limitações de uso, 
reprodução e distribuição. O usuário é responsável por aderir tais limitações caso execute o download deste 
conteúdo.  
 
 
SOBRE O MATERIAL, ARQUIVOS E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS EM QUALQUER PARTE DO WEBSITE MAGNAFLUX 
A Magnaflux Brasil não reivindica a posse dos materiais, arquivos ou conteúdos disponibilizados pelo usuário no 
website da Magnaflux Brasil (incluindo comentários e sugestões) postadas, enviadas, incluídas ou 
compartilhadas em qualquer parte do website da Magnaflux Brasil ou serviços relacionados. No entanto, ao 



postar, enviar, incluir ou compartilhar qualquer conteúdo no website, o usuário garante à Magnaflux Brasil a 
permissão de utilizar o conteúdo disponibilizado em conexão com seus negócios na Internet, sem limitação, e o 
direito à: copiar, distribuir, transmitir, exibir publicamente, promover, reproduzir, editar, traduzir ou formatar os 
itens, associando o conteúdo enviado pelo usuário ao seu nome e sua propriedade. Nenhuma compensação 
será paga referente ao uso do conteúdo disponibilizado pelo usuário, tal como previsto. 
A Magnaflux Brasil não possui nenhuma obrigação de postar ou utilizar qualquer conteúdo fornecido pelo 
usuário e poderá remover todo item disponibilizado a qualquer momento sob seu critério único e exclusivo. 
Ao postar, enviar, inserir ou disponibilizar qualquer informação, material ou conteúdo, o usuário garante e 
assume que possui o controle, a propriedade e direitos legais sob o material disponibilizado, como descrito nesta 
sessão, inclusive e sem limitação, como a autorização ou propriedade necessárias para disponibilizar tal 
conteúdo. 
 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Toda e qualquer informação, software, produto, serviço, material ou conteúdo inserido ou disponível através do 
website da Magnaflux Brasil podem conter incorreções ou erros tipográficos. Alterações podem ocorrer 
periodicamente ao conteúdo e informações aqui disponíveis. A Magnaflux Brasil e/ou seus responsáveis 
designados podem efetuar melhorias e/ou alterações no website da Magnaflux Brasil a qualquer momento. 
Informações recebidas através do website da Magnaflux Brasil não devem ser consideradas para decisões 
pessoais, médicas, legais ou financeiras, e o usuário deve buscar um profissional apropriado para 
aconselhamento específico de sua situação. 
A Magnaflux Brasil e/ou seus responsáveis designados não fazem nenhuma representação sobre a adequação, 
confiabilidade, disponibilidade, oportunidade e veracidade das informações, softwares, produtos, serviços e ou 
gráficos relacionado contidos no website da Magnaflux Brasil para qualquer finalidade. Na extensão máxima da 
lei, todas estas informações, softwares, produtos, serviços e demais conteúdos são fornecidos da forma como se 
apresentam, sem garantias ou condições de qualquer tipo. 
A Magnaflux Brasil e/ou seus representantes designados rejeitam todas as condições em relação a informações, 
softwares, produtos, serviços, gráficos relacionados, incluindo todas as garantias ou condições de 
comercialização, adequação à um determinado fim, título e não-violação. 
À extensão máxima pela lei aplicável, em nenhum evento a Magnaflux Brasil e/ou seus representantes 
designados serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, incluindo e sem limitação, punições, 
incidentes, danos por perdas de conteúdo ou decorrentes de qualquer forma relacionada à utilização do 
website da Magnaflux Brasil, bem como referente à problemas relacionados ao uso, desempenho, atraso, 
impossibilidade de utilização ou falha em qualquer um dos serviços, ou qualquer informação, software, produto, 
gráficos relacionados, conteúdos ou materiais obtidos através do website da Magnaflux Brasil ou decorrentes da 
utilização do website, seja com base em contrato, negligência, responsabilidade objetiva ou de qualquer outra 
forma, mesmo que a Magnaflux Brasil e/ou seus responsáveis designados tenham sido advertidos sobre a 
possibilidade de danos.  
Devido à limitação de algumas legislações locais que por sua vez não permitam quaisquer exclusões ou 
limitações de responsabilidades em caso de dano incidental, as limitações descritas acima não podem ser 
aplicadas ao usuário. Caso o usuário esteja em desacordo com qualquer parte ou todo o conteúdo do website 
ou destes termos aplicáveis, é somente sua a responsabilidade e sob sua exclusiva decisão a iniciativa de parar 
de utilizar este website. 
Para mais informações: contato@magnaflux.com 
 
 
CANCELAMENTO/RESTRIÇÃO DE ACESSO 
A Magnaflux Brasil se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de rescindir o acesso do usuário ao website da 
Magnaflux Brasil e seus serviços relacionados ou qualquer parte dele, a qualquer momento e sem aviso prévio. 



De forma geral, na extensão máxima pela lei aplicável, este termo de uso é regido pelas leis do Brasil e/ou dos 
países de origem das outras versões do website da Magnaflux no mundo, e o usuário consente com a jurisdição 
local e aplicável a qualquer ocorrência relativa ao website da Magnaflux Brasil. 
A utilização do website da Magnaflux Brasil não está autorizada em qualquer jurisdição que não possui atuação 
ou efeito sobre as disposições deste termo e suas condições, incluindo e sem limitação, este parágrafo. O 
usuário concorda que não existe nenhuma parceria, vínculo empregatício, relação de agência ou qualquer 
outra correlação entre ele e a Magnaflux Brasil como resultado destes termos de acordo ou utilização do 
website da Magnaflux Brasil. 
A responsabilidade legal da Magnaflux Brasil referente a este acordo está sujeita à legislação local aplicável e 
nenhum conteúdo proveniente deste termo isenta a Magnaflux Brasil do direito de cumprir com qualquer 
prerrogativa governamental, judicial ou requerimentos legislativos relacionados à utilização do website da 
Magnaflux Brasil ou qualquer informação fornecida ou colhida relacionada a tal uso. 
Se qualquer parte deste termo for considerada inválida ou inexeqüível nos termos da legislação aplicável, 
incluindo, mas não limitado a, isenções de garantia ou limitações de responsabilidade estabelecidas acima, 
então a disposição inválida ou inaplicável será suspensa e substituída por uma outra válida e exeqüível, que 
mais se aproxima dos termos referidos no acordo e o restante do termo permanecerá em vigor. A menos que 
especificado de outra maneira, este acordo constitui uma relação de concordância por parte do usuário em 
relação à utilização do website da Magnaflux Brasil e substitui qualquer comunicação ou proposta prévia, seja 
ela oral ou escrita, entre o usuário e a Magnaflux Brasil. 
 
Uma versão impressa deste termo e de qualquer notificação eletrônica pode ser aceita em procedimentos 
judiciais ou administrativos baseados ou relacionados a este termo, assim como qualquer outro documento 
referente a este assunto, documentos ou registros mantidos pela Magnaflux Brasil ou arquivados de forma 
impressa. É o desejo expresso das partes que este acordo e demais documentos relacionados sejam redigidos 
preferencialmente em Português, contudo este termo está disponível em outras línguas referentes às versões do 
website da Magnaflux no mundo. 
  
AVISO DE DIREITOS AUTORAIS E MARCA REGISTRADA: 
Todo o conteúdo do website da Magnaflux Brasil é: Copyright© 2013. Todos os direitos reservados. É proibida a 
reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo deste website. 
 
MARCAS REGISTRADAS 
Os nome de empresas, produtos, normas ou documentos aqui mencionados podem ser marcas comerciais de 
seus respectivos proprietários. 
Caso citados em algum exemplo, os nomes de empresas, organizações, produtos, pessoas e eventos citados 
poderão ser fictícios. Nenhuma relação com qualquer empresa, organização, produto, pessoa ou evento é 
intencional ou deve ser inferida. Quaisquer direitos não expressamente concedidos aqui são reservados. 
 
AVISOS E PROCEDIMENTOS PARA AÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
As notificações de infrações de direitos autorais sob a legislação aplicável deverão ser dirigidas e comunicadas 
imediatamente à Magnaflux Brasil e direcionadas aos órgãos responsáveis. Todas as questões não relevantes 
para dar seqüência aos procedimentos não receberão resposta. 

 

 

 

 


