Termos de Uso
O uso deste site implica na aceitação dos termos de uso que seguem abaixo:
1. Uso de imagens
Todo o projeto do site, incluindo textos, imagens gráficas, relações e as
seleções coletivas do sitewww.cmcomandos.com.br possuem DIREITOS
RESERVADOS, excetuando-se os que contenham assinatura de autoria de
terceiros autorizados.
2. Das Informações
As informações, termos e opiniões contidas neste site refletem a visão e
pensamento da CM Comandos. A CM Comandos reserva-se ao direito de
efetuar alterações em quaisquer informações neste site, assim como em todos
os seus materiais de promoção e divulgação de produtos, sem prévio aviso e
sem quaisquer implicações legais.
3. Reprodução de conteúdo
São permitidas cópias de textos utilizados neste site desde que tenha
finalidade meramente informativa e não comercial, seja destinado somente
para uso pessoal e armazenamento doméstico, sem que interfira nos
DIREITOS RESERVADOS, tanto do site quanto de terceiros, dispensando a
prévia comunicação à CM Comandos.
4. Responsabilidade
EM NENHUMA HIPÓTESE, a CM Comandos e/ou seus respectivos parceiros
serão responsáveis por qualquer dano especial, indireto ou direto decorrente
da impossibilidade de uso, perda de dados ou outros quaisquer, resultante ou
relativo ao uso ou desempenho, dos documentos, fornecimento ou falha no
fornecimento, ou de informações disponíveis neste servidor.
5. Aviso sobre Aspectos Legais
As marcas contidas no site www.cmcomandos.com.br são de propriedade da
CM Comandos. Os direitos de propriedade intelectual deste site, seus
conteúdos, aplicativos e sistemas pertencem à CM Comandos, salvo indicação
expressa em sentido contrário. É expressamente vedada a comercialização,
reprodução, modificação, publicação ou distribuição, a qualquer título ou forma,
da totalidade ou de parte das informações, dos materiais técnicos e demais
conteúdos existentes neste site, sem a prévia e expressa autorização da CM
Comandos. As informações, os materiais técnicos e demais conteúdos
existentes neste site têm propósito exclusivamente informativo.
6. Conteúdo de web site de terceiros
Caso o cliente deixe este site através de algum 'link' nele contido e visualize
conteúdos não fornecidos pela CM Comandos, o cliente o fará por sua própria
conta e risco. A CM Comandos não verifica, controla, aprova ou garante a
adequação ou a exatidão do conteúdo de 'links'. A CM Comandos não é
responsável por prejuízos, perdas ou danos ocasionados por quaisquer

atrasos, defeitos, erros ou omissões que possam existir nos sistemas, serviços,
informações ou em outros conteúdos fornecidos por 'links' contidos neste site.

