
 
 
Termos de uso  
 
Ao usar este site, você, o usuário, demonstra concordar com estes termos de uso. Caso não concorde 
com eles, não utilize este site.  
 

• Os materiais disponíveis neste site, inclusive materiais em sites vinculados por links diretos ou 
indiretos a este site, são fornecidos no estado em que se encontram, sem nenhum tipo de 
garantia, sejam elas explícitas ou implícitas, incluindo, entre outras, todas as garantias implícitas 
de comercialização, adequação a uma finalidade específica, titularidade e não violação. Não 
garantimos que os materiais estarão livres de erros, vírus e conteúdo difamatório, ofensivo ou, 
de alguma forma, prejudicial. O custo total de qualquer serviço, correção ou reparo necessário 
será assumido por você.  

 
• Os materiais que podem ser acessados em sites vinculados por link não são mantidos por nós e 

não somos responsáveis por seu conteúdo. Nenhuma referência a sites vinculados por link ou a 
nomes específicos de quaisquer produtos ou serviços de terceiros constituirá ou implicará na 
nossa aprovação. Você assume todos os riscos relacionados ao seu uso.  

 
• Em nenhuma circunstância, nós ou nossos agentes, afiliadas e fornecedores seremos 

responsáveis por nenhum dano, incluindo, entre outros, danos diretos, indiretos, imprevistos, 
especiais, punitivos e consequenciais (incluindo, entre outros, lucros cessantes, perda de 
receitas e perda econômica semelhante), seja em contrato, ato ilícito ou de outra forma, 
resultante do uso ou da impossibilidade do uso dos materiais disponíveis neste site ou em 
qualquer site vinculado por link, mesmo que tenhamos sido avisados de tal possibilidade, nem 
por nenhuma reivindicação por parte de terceiros.  

 
• Este site está disponível para o seu uso pessoal e não comercial. Você concorda em usar o site 

apenas para fins legais. Você não deve copiar, usar, modificar, transmitir, distribuir, fazer 
engenharia reversa ou explorar de forma alguma os materiais exclusivos ou protegidos por 
copyright disponíveis neste site, exceto quando permitido expressamente pelo(s) respectivo(s) 
proprietário(s). O uso de qualquer software disponível neste site para download é regido pelos 
termos do contrato de licença aplicável que acompanha o software ou que está incluído nele.  

 
• Toshiba e/ou outros produtos Toshiba mencionados neste site são marcas comerciais 

registradas ou não registradas da Toshiba ou de suas afiliadas. Todas as marcas comerciais, 
marcas de serviços e nomes comerciais neste site são marcas dos respectivos proprietários, e 
seu uso não autorizado fica estritamente proibido.  

 
• Você concorda em liberar, defender, indenizar e isentar-nos, incluindo nossas afiliadas, contra 

qualquer reivindicação, perda, obrigação, dano ou despesa (inclusive honorários advocatícios) 
decorrente do seu uso não autorizado deste site ou da violação destes termos de uso.  

 
• Conformidade com as leis em vigor; legislação de controle de exportação. O acesso de  

usuários a este site é regido por todas as leis federais, estaduais e locais aplicáveis. Todas as 
informações disponíveis neste site estão sujeitas às leis de controle de exportação dos EUA e 
também podem estar sujeitas à legislação do país em que você reside.  

 
• Os termos de uso serão regidos conforme as leis do Estado da Califórnia, nos EUA, excluindo-se 

as disposições sobre conflito de leis. Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, 
adicionar, excluir ou modificar todo e qualquer termo de uso, com ou sem notificação. 

 


