TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO WEBSITE – APOLO TUBOS

Seja bem-vindo ao nosso website institucional (“Website”).
A navegação e consulta pública deste website está sujeita aos Termos e Condições abaixo:
Garantias, Responsabilidades e Danos
A navegação e consulta pública a este website estará sujeita aos Termos e Condições de Uso abaixo
Para fins destes Termos e Condições de Uso, “Usuários” são todas as pessoas físicas ou jurídicas
cadastradas ou não cadastradas que, de qualquer forma, interagem, acessam ou utilizam o Website.

1. Disposições Gerais
1.1. Estes Termos e Condições de Uso têm por objeto regular o acesso às informações e
funcionalidades, disponíveis de forma pública em nosso Website, ao Usuário.
1.2. A finalidade deste website é institucional e informativa sobre a Companhia e este website é
destinado ao público em geral, todavia, a Apolo não garante que os instrumentos e os materiais contidos,
utilizados e oferecidos neste website estejam precisamente atualizados ou completos, e não se
responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas de equipamento.
1.3. A APOLO envidará esforços razoáveis para incluir informações precisas e atualizadas no Website,
contudo não oferece garantias e também não assume responsabilidades quanto à exatidão, validade,
atualidade, utilidade, integridade, pertinência, oportunidade ou abrangência de tais informações.
1.4. A APOLO afasta todas as garantias e/ou responsabilidades, expressas ou implícitas, decorrentes
ou relativas à utilização deste website e de seu conteúdo, incluindo garantias de possível adequação a
uma finalidade específica.
1.5. Em virtude da limitação das obrigações assumidas, a APOLO não se responsabiliza por falhas,
erros, interrupções, mau funcionamento, atrasos, indisponibilidade, lentidão ou outras dificuldades que
possam surgir durante o acesso ao Website. Tais situações são passíveis de ocorrer e não constituem
infração legal ou contratual pela APOLO.
1.6. A APOLO não garante acesso ininterrupto ao Website e poderá suspender o acesso ao Website
sempre que julgar necessário, inclusive para atualização de conteúdos, manutenção periódica, caso
fortuito ou de força maior ou em outras situações onde a APOLO considere conveniente a suspensão,
assim como não será responsável por qualquer tipo de dano resultante direta ou indiretamente das
dificuldades mencionadas.
1.7. As informações disponibilizadas no Website podem incluir imprecisões técnicas ou erros
tipográficos, por exemplo. A APOLO se reserva o direito de acrescentar, excluir ou modificar informações
contidas no Website, a qualquer momento, sem prévio aviso.

2. Sua participação no Website
2.1. O acesso ao Website é oferecido de forma gratuita e poderá ser feito de qualquer dispositivo com
acesso à rede mundial de computadores.

2.2. Você pode livremente utilizar o Website bem como fazer o download do conteúdo disponível no
Website, desde que tal uso seja para fins lícitos. Você não poderá distribuir, modificar, transmitir,
reutilizar, republicar ou usar qualquer conteúdo para finalidades comerciais sem o expresso
consentimento por escrito da APOLO.
2.3. Todos os avisos de direitos autorais e de propriedade intelectual contidos no conteúdo copiado
devem ser mantidos e preservados. Os direitos autorais de todo o conteúdo do Website pertencem à
APOLO, salvo se diversamente informado no Website.
2.4. As imagens de pessoas ou lugares disponibilizados no Website são de propriedade ou devidamente
licenciadas à APOLO, sendo vedado o uso de tais imagens por qualquer Usuário. O uso indevido das
imagens poderá infringir direitos da APOLO e de terceiros.

3. Obrigações dos usuários e condutas proibidas
3.1. Ao navegar em nosso Website você se obriga a respeitar estes Termos e Condições de Uso,
devendo atentar para a adoção de um comportamento lícito, adequado à finalidade institucional deste
website, aos deveres de urbanidade e cordialidade e, em especial e ao cumprimento da lei.
3.2. É proibido ao Usuário utilizar-se deste Website para disseminar ou tentar enviar vírus de computador
com o objetivo de disseminar ou tentar enviar spams ou qualquer outro material que possa modificar,
interromper ou interferir no funcionamento, operação ou manutenção do Website, das redes de
comunicação, ou, de qualquer forma, prejudicar o uso e qualidade oferecida.
3.3. É proibido ao Usuário utilizar o Website para fins comerciais sem expressa autorização da APOLO.
3.4. É vedado ao Usuário enviar ou tentar disseminar materiais que passiva ou ativamente coletam
informações, bem como utilizar dispositivo, software ou outro recurso que interfira nas atividades e
operações do Website, nos seus conteúdos, descrições, contas ou seus bancos de dados.
3.5. É vedado o acesso utilizando-se login e senha de Usuário diverso, considerando-se como ato de
falsidade, fraudatório da identidade do Usuário.
3.6. O Usuário reconhece e concorda que todas as informações e conteúdos disponibilizados no Website
pela APOLO são de propriedade ou foram devidamente licenciados a ela e, por isso, não poderão ser
disponibilizados a terceiros.
3.7. Salvo se diversamente previsto nestes Termos e Condições de Uso, o Usuário concorda em não
reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar qualquer parte das informações do Website,
bem como fica vedado o fornecimento de login e senha para terceiros.
3.8. É de inteira responsabilidade do Usuário manter o ambiente de seu computador ou smartphone
seguro, com o uso de ferramentas disponíveis como antivírus e firewall, entre outras, de modo a
contribuir na prevenção de riscos eletrônicos.
3.9. Sem prejuízo de outras medidas que entender cabíveis, a APOLO poderá advertir, suspender ou
cancelar, temporária ou definitivamente, o cadastro do Usuário, a qualquer tempo, iniciando as ações
legais cabíveis e/ou suspendendo a execução destes Termos e Condições de Uso se o Usuário não
cumprir qualquer dispositivo aqui previsto e demais políticas da APOLO.

4. Disposições finais
4.1. A APOLO não se responsabiliza pelo conteúdo de outros websites (a) cujos endereços estejam
disponíveis nas páginas deste website, ou (b) cujo endereço deste website esteja neles disponível. A
APOLO não garante o ressarcimento de quaisquer danos causados pelos websites nesse item referidos.

Neste sentido, sugerimos que o usuário se informe sobre a política de websites de terceiros antes de
acessá-los ou fornecer qualquer tipo de informação.
4.2. O registro do acesso do Usuário a outros websites através desses links poderá ser armazenado
pela APOLO.
4.3. A APOLO não é nem será responsável (i) pela qualidade ou disponibilidade da conexão do
dispositivo do usuário à internet em qualquer circunstância; (ii) pela impossibilidade de utilização de
quaisquer informações ou serviços disponíveis em razão da incompatibilidade da configuração técnica
do aparelho de conexão dos usuários; (iii) pela desobediência de outros usuários aos Termos e
Condições de Uso aqui estabelecidos; (iv) por quaisquer danos sofridos pelo Usuário em razão da
utilização do Website; e (v) pela reparação de danos de qualquer natureza causados pela quebra de
privacidade ou segurança de dados dos usuários durante a conexão de seu aparelho à internet através
de terceiros.
4.4. A APOLO reserva-se ao direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar, alterar
ou de outra forma atualizar os presentes Termos e Condições de Uso. Em caso de modificação, a
APOLO irá disponibilizar um aviso no Website e os novos Termos e Condições de Uso entrarão
imediatamente em vigor. Caso não concorde com os termos alterados, o Usuário deverá deixar de
acessar o Website. O acesso e utilização do Website após a publicação das alterações representa a
aceitação integral e incondicional aos novos Termos e Condições de Uso.
4.5. A disponibilização do Website tem prazo de duração indeterminado e a APOLO reserva-se ao direito
de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer momento, sem necessidade de
prévio aviso ou posterior, a disponibilização do Website, ou sua inteira transformação e modificação.

