Termos de Uso e Segurança Coopervale
1. Aceitação dos Termos de Uso
Ao acessar, navegar ou utilizar este website, você concorda com os Termos de Uso e
Segurança da Coopervale. Em caso de discordância aos tópicos que compõem este documento,
sugere-se o não acesso a esse website.
2. Modificação dos Termos
Estes Termos de Uso e Segurança podem ser alterados pela Coopervale, a seu exclusivo
critério, a qualquer momento e sem aviso prévio. Tais termos serão validados assim que usuário
iniciar sua navegação na plataforma online da marca. Ao continuar a acessar este website, será
considerado seu aceite em relação a este documento. Por isso, aconselha-se a revisão regular
de todos os termos e condições aplicáveis.
3. Aviso de Privacidade
As informações pessoais fornecidas neste website serão utilizadas de acordo com o
descrito na Política de Privacidade da Coopervale, mais precisamente no tópico Uso de
Informações, bem como o estabelecido nesses Termos de Uso e Segurança. Vale reafirmar que
ambos os documentos são complementares e estão vinculados para garantir a transparência e
o amplo acesso de informações dos usuários.
4. Isenção e Garantias
O uso e navegação deste website é único e exclusivo de responsabilidade do
usuário/visitante.
A Coopervale não oferece garantia de que (I) o website se encontrará com seus
requisitos intactos, (II) o website será de funcionamento ininterrupto, oportuno, seguro e / ou
livre de erros, (III) o website estará sempre livre de vírus ou outros componentes prejudicais. O
usuário é único e exclusivo responsável por qualquer dano ao seu sistema de computador ou
perda de dados resultantes do uso de websites, incluindo, sem limitação, os danos resultantes
de vírus.
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Algumas jurisdições podem não permitir determinadas isenções de garantia, por isso
algumas das exclusões acima podem não se aplicar ao usuário por conta de sua localidade.
Nestas condições, nós recusamos garantias na máxima extensão permitida pela lei aplicável.
5. Nenhuma atividade ilícita ou proibida
Como condição para uso deste website, você concorda em não utilizar este para
qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida por estes termos e condições. Concorda ainda
que é responsável pelo seu uso e comunicações no site, além de estar de acordo em não publicar
ou transmitir por meio deste qualquer material ilícito, ameaçador, ofensivo, difamatório, vulgar
ou de qualquer forma censurável, incluindo qualquer material que incentive a conduta
criminosa ou que de origem a responsabilidade civil, viole os direitos de privacidade de terceiros,
infrinja os direitos de propriedade intelectual ou qualquer lei local, estadual, nacional ou
internacional aplicável. Concorda ainda em varrer e remover vírus ou outras características
contaminantes ou destrutivas antes de enviar qualquer material.
A Coopervale reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de suspender seu acesso a
este website e proibir todo e qualquer uso atual e futuro deste, caso não seja cumprido qualquer
termo ou disposição deste documento de privacidade ou seu uso for prejudicial aos interesses
de demais usuários.
6. Encerramento do site
A Coopervale reserva-se o direito de, a qualquer momento e ocasionalmente modificar
ou interromper, temporária ou permanentemente este website ou qualquer parte deste com
ou sem aviso prévio, consentimento ou notificação.
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