
TERMOS DE USO 

 

1. General 

1.1. Este site ("Site") é oferecido a você por TROUW NUTRITION BRASIL, inscrita no CNPJ nº 

03.022.008/0001-47, localizada na Avenida Pino Vendramini, nº 1550, Parque Industrial, 

Mirassol/SP, CEP 15132-112 e qualquer uma de suas filiais. 

1.2. Os seguintes termos de uso ("Termos de Uso") regem seu acesso e uso do Site, incluindo as 

informações e dados contidos ou disponíveis através deste Site ("Conteúdo"). Termos e condições 

específicas podem ser aplicados a dados ou informações específicas. Tais termos e condições 

específicos podem ser, ou na medida expressamente especificado pela Nutreco, podem substituir, 

estes Termos de Uso. 

1.3. Ao acessar ou usar o Site, você reconhece que leu, entendeu e concorda em estar legalmente 

vinculado aos Termos de Uso. Se você não concordar com os Termos de Uso, você não deve acessar 

ou usar o Site. 

1.4. A Nutreco reserva-se o direito de atualizar os Termos de Uso a qualquer momento sem aviso 

prévio. A versão mais atual dos Termos de Uso pode ser acessada clicando no link "Termos de Uso" 

localizado na parte inferior do Site. A Nutreco se reserva o direito de descontinuar, fazer alterações 

ou recusar o acesso ao Site e/ou ao Conteúdo sem aviso prévio a qualquer momento e por qualquer 

motivo. 

1.5. Uma cópia digital dos Termos de Uso pode ser baixada [clicando no link "Termos de Uso de 

Download" abaixo].  

 

2. Isenção de responsabilidade e limitação de uso. 

2.1. Todo o conteúdo do Site é fornecido "como está" sem garantia de qualquer tipo. A Nutreco e 

suas subsidiárias, afiliadas, parceiros e licenciadores repudiam expressamente quaisquer 

representações ou garantias de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a representações ou 

garantias de que o Site será ininterrupto, seguro ou livre de erros, ou que o Conteúdo estará correto, 

completo, confiável ou de outra forma atender a quaisquer requisitos. 

2.2. A obtenção de qualquer conteúdo através deste Site é feita a seu próprio critério e risco. Você 

é o único responsável por qualquer dano, incluindo, mas não se limitando ao seu sistema de 

computador ou perda de dados, resultante de tal Conteúdo, exceto na medida em que tal dano 

surge diretamente da má conduta intencional ou negligência grave da Nutreco. 

2.3. A menos que especificado de outra forma, todo o conteúdo é para seu uso pessoal. V ocê não 

pode modificar, copiar, distribuir, transmitir, exibir, executar, reproduzir, publicar, licenciar, criar 

obras derivadas de, transferir ou vender qualquer conteúdo obtido em nosso Site sem o 

consentimento por escrito da Nutreco. 

 



3. Propriedade intelectual 

3.1. Todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando a qualquer direito 

de direitos autorais, marcas e dados, no Conteúdo e/ou no Site e na seleção e acordo do mesmo 

pertencem à Nutreco, suas afiliadas, subsidiárias e/ou seus sócios ou licenciadores. Todos os direitos 

no Conteúdo ou Site não são expressamente concedidos aqui são reservados. 

 

4. Links para sites de terceiros 

4.1. Este Site pode conter hiperlinks para sites de propriedade de terceiros. A Nutreco não tem 

controle sobre esses sites vinculados, não se responsabiliza pelo conteúdo de tais sites, nem assume 

qualquer responsabilidade pela exatidão de tais sites. Links para esses sites são fornecidos apenas 

para sua conveniência, e você acessá-los por sua conta e risco. A inclusão de qualquer link não 

implica qualquer endosso de tal site pela Nutreco. Quando você visita um site vinculado, você deve 

ler os termos de uso e política de privacidade que regem esse site vinculado em particular.  

 

5. Privacidade 

5.1. As informações pessoais fornecidas ou coletadas através ou em conexão com o Site só devem 

ser usadas de acordo com nossa Política de Privacidade. 

 

6. Responsabilidade 

6.1. Em nenhum caso a Nutreco ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, parceiros ou 

licenciadores serão responsáveis por qualquer dano, seja em uma ação de contrato ou qualquer 

ação tortious, decorrentes ou em conexão com o acesso ou uso do Site ou Conteúdo, exceto na 

medida em que tais danos decorram diretamente da má conduta intencional ou negligência 

grosseira da Nutreco. 

Caso seu país de residência não permita nenhuma das exclusões ou limitações de responsabilidade 

ou qualquer das isenções de responsabilidade mencionadas nos Termos de Uso, tais exclusões, 

limitações ou isenções de responsabilidade serão limitadas na medida exigida pela lei aplicável. 

 

7. Lei e jurisdição aplicáveis 

7.1. Os Termos de Uso e quaisquer disputas relacionadas a ela serão regidas e interpretadas de 

acordo com as leis do Brasil. Qualquer disputa, reclamação ou causa de ação decorrente, ou em 

conexão com estes Termos de Uso ou seu uso deste Site será submetida à jurisdição dos tribunais 

competentes em Campinas/SP. 

 

8. Severidade 



Se qualquer disposição dos Termos de Uso for considerada inválida ou inexequível, a disposição 

inválida ou inexequível será substituída por uma disposição válida e exequível que mais se 

corresponda à intenção da disposição original e as demais disposições serão aplicadas. 


