Condições Legais e Termos de Uso
Direitos de Propriedade Intelectual
Os produtos, tecnologia e/ou processos descritos neste website podem ser objeto de direitos de propriedade
intelectual reservados pela Cirion ou terceiros. Nada contido aqui deve ser interpretado como conferindo a você
de forma alguma, seja por implicação, preclusão ou de outra forma, qualquer licença, título ou propriedade de,
ou para, qualquer direito de propriedade intelectual da Cirion ou de terceiros.

Informação sobre Marca Comercial/de Serviço
A Empresa apresentou os pedidos apropriados para obter o logotipo como sua marca registrada nos Estados
Unidos e/ou em outros países. Uma vez aprovadas, estas marcas/logos poderão ser usadas publicamente
apenas com permissão prévia da Cirion. O uso justo das marcas/logos da Cirion em publicidade e promoção de
serviços da Cirion requer o devido reconhecimento. Todas as outras marcas comerciais e de serviços
mencionadas neste website são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Atualizações
Os Materiais publicados neste Website podem conter imprecisões ou erros tipográficos. Alterações – incluindo,
mas não limitadas a preços cotados – podem ser feitas periodicamente aos materiais. A Cirion também pode
efetuar melhorias e/ou alterações nos produtos e serviços e/ou nos programas descritos nos materiais a
qualquer momento, sem aviso prévio. A Cirion terá o direito de revisar estes Termos a qualquer momento,
atualizando esta publicação. Ao se conectar, acessar, navegar e/ou utilizar este Website, você concorda estar
vinculado por quaisquer tais revisões e deve, portanto, visitar periodicamente este Website para determinar os
Termos vigentes a que está vinculado.

Divulgação: Declarações Prospectivas
Alguns dos materiais podem conter projeções ou outras declarações prospectivas relativas a eventos futuros
ou ao futuro financeiro ou desempenho técnico da Cirion. Queremos alertá-lo de que essas declarações são
apenas previsões e que os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente.
Embora tais projeções e outras declarações prospectivas sejam precisas no momento em que são
disponibilizadas, tais informações são fornecidas apenas para fins informativos e são fornecidas “como estão”,
sem garantias de qualquer tipo. A Cirion não faz representações e se isenta de todas as garantias expressas,
implícitas e estatutárias de qualquer tipo para o usuário e/ou qualquer terceiro, incluindo garantias de precisão,
pontualidade, integridade, comercialização ou adequação a qualquer propósito. A Cirion não é obrigada a
atualizar ou garantir a precisão de projeções e declarações prospectivas publicadas no Website. A Cirion não
será responsável por qualquer erro ou atraso na entrega de tais informações fornecidas através do Website ou
por quaisquer ações tomadas como consequência disso.

Política de Uso Aceitável & Política de Privacidade
Seu uso deste portal e de qualquer serviço da Cirion deve estar em conformidade com a Política de Uso
Aceitável e Aviso de Privacidade da Cirion, cuja cópia está disponível através do website da Cirion em
www.ciriontechnologies.com. A Cirion irá notificá-lo sobre as reclamações recebidas pela Cirion referentes a
cada incidente de violação alegada da Política de Uso da Cirion por você ou por quaisquer terceiros que tenham
obtido acesso a este portal ou a qualquer serviço da Cirion através de você. Você concorda em investigar
imediatamente todas tais reclamações e tomar todas as medidas necessárias para remediar quaisquer
violações reais da Política de Uso Aceitável da Cirion.

