Termos de Uso

O uso deste website implica na aceitação destes termos de uso.
Manutenção e atualização deste Website
A qualquer momento, a Dettecta pode fazer modificações neste website.

A Dettecta, nos termos da legislação em vigor, garante a veracidade das informações
apresentadas (particularmente, as descrições técnicas e de recursos dos produtos). Entretanto,
reservamo-nos os seguintes direitos:
- As características dos produtos expostos neste website podem ser alteradas a qualquer
momento, sem aviso prévio.
- Produtos expostos neste website podem ser alterados, substituídos ou excluídos temporária
ou definitivamente a qualquer momento, sem aviso prévio.
- Serviços oferecidos através deste website podem ser modificados ou desativados a qualquer
momento, sem aviso prévio.
- Demais textos e conteúdos presentes neste website podem ser modificados ou excluídos a
qualquer momento, sem aviso prévio.
- Se houver preços expostos neste website, estes podem ser alterados sem aviso prévio, salvo
se especificada uma data de validade para determinados preços expostos. Tal data de validade
será aplicável apenas para os produtos a que se refere.
Disponibilidade Técnica deste Website
- Devido à impossibilidade de ser mantido em funcionamento ininterrupto qualquer sistema de
informática, ocasionalmente o website poderá se encontrar desativado.
- Devido a fatores como, por exemplo, instabilidade na velocidade de conexões ou número
excessivo de visitantes simultâneos, este website poderá apresentar problemas de
desempenho (por exemplo, na velocidade com que as informações requisitadas são
recebidas).
- A Dettecta se compromete, em relação aos fatores acima, em tomar providências que
minimizem a ocorrência dos problemas descritos. Em determinadas ocasiões, entretanto, as
causas e soluções para esses problemas poderão estar fora do alcance da Dettecta.
Copyright
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Este website é destinado a uso pessoal, devendo ser respeitados os termos constantes de Cop
yright.
Copyright/Direitos Autorais
Os direitos autorais das páginas, textos, ilustrações e material multimídia contidos neste
website são protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998, bem como pela legislação internacional
de Direitos Autorais.
São proibidas a reprodução, adaptação, modificação ou utilização para fins que não os
originais deste conteúdo, de forma parcial ou integral, sem a autorização prévia e expressa da
Dettecta Sistemas Eletrônicos e Tecnologia Ltda.
A marca Dettecta, seu logotipo e outros nomes de produtos e/ou serviços da Dettecta aqui
mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas da Dettecta Sistemas Eletrônicos e
Tecnologia Ltda. Outros nomes de produtos e empresas mencionados no website da Dettecta
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
Como contatar a Dettecta
Caso você possua alguma dúvida ou sugestão e deseje contatar a Dettecta, poderá fazê-lo
preferencialmente pelo e-mail comercial@dettecta.com.br ou através de endereço postal:
Dettecta Sistemas Eletrônicos e Tecnologia Ltda.
R. Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa
05083-001- São Paulo - SP
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