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Estes Termos Gerais de Uso (“Termos Gerais”) regem as condições para a
utilização dos sites, utilização das aplicações, suporte ao cliente e outros
serviços relativos aos seus sites.
Você poderá se cadastrar somente se concordar com os termos apresentados
neste documento.
O usuário deve ter 16 anos completos ou mais para se cadastrar na
TechnischeTools.co.
A TechnischeTools.co é proprietária de todos os direitos, titularidades e
interesses nos Serviços ou Softwares Aplicativos (“Aplicações”). Todos os
direitos reservados.
A TechnischeTools.co desenvolve aplicações “mobile site”.
Somente usuários, legalmente habilitados poderão utilizar as aplicações
da TechnischeTools.co de forma profissional. Isto é válido para todos os
níveis de versões.
A equipe de desenvolvedores da TechnischeTools.co realiza vários tipos
de testes, de forma exaustiva, em suas aplicações, antes de serem
disponibilizadas aos usuários. Porém é impossível garantir que todas as
possibilidades de uso tenham sido testadas. Desta forma, os usuários
deverão sempre buscar outras maneiras de validação dos resultados
obtidos com as aplicações da TechnischeTools.co.

A TechnischeTools.co não tem qualquer tipo de responsabilidade com a
utilização dos resultados obtidos através de suas aplicações.
A TechnischeTools.co

não

será

considerada

responsável

pelas

consequências de quaisquer atos ou ações que possam ser tomadas com
base nas informações contidas em qualquer página de seus sites ou de
suas aplicações.
Todos

os

conteúdos

e

aplicações

constantes

dos

sites

da TechnischeTools.co, tais como textos, imagens, gráficos, números,
poderão conter erros técnicos ou quaisquer outros tipos de erros. Desta
forma, os usuários deverão sempre buscar outras fontes de consulta e de
validação

dos

resultados

obtidos

com

as

aplicações

da

TechnischeTools.co.
A TechnischeTools.co não assume qualquer responsabilidade por esses
mesmos erros.
A TechnischeTools.co

não presta quaisquer garantias de qualquer

espécie, explícitas ou implícitas, incluindo garantia de exatidão ou de
adequação para uma finalidade específica. Desta forma, os usuários
deverão sempre buscar outras formas de validação dos resultados obtidos
com as aplicações da TechnischeTools.co.
A TechnischeTools.co não garante, ainda, que as informações contidas
em

quaisquer

sites

da TechnischeTools.co

estejam

disponíveis

permanentemente.
A equipe de desenvolvedores da TechnischeTools.co realiza vários
procedimento de segurança, porém isto não garante que os sites da
TechnischeTools.co estejam livres de vírus de computador ou de outros
componentes prejudiciais. Desta forma, os usuários deverão sempre buscar
formas de proteção enquanto navegam nos sites e aplicações da
TechnischeTools.co.
A TechnischeTools.co pode, a qualquer momento e sem aviso prévio,
introduzir alterações nos conteúdos dos seus sites e aplicações.

A

equipe

de

desenvolvedores

da

TechnischeTools.co

trabalha

intensamente para gerar melhorias contínuas em suas aplicações, porém
não se compromete a atualizar com frequência definida e obrigatória.
Suporte Técnico
A TechnischeTools.co não possui suporte técnico.
As aplicações da TechnischeTools.co são autoexplicativas para o público
a que se destinam.
Qualquer comentário deverá ser feito através da guia "Contato" existente
no site e disponível aos usuários registrados. Todas as mensagens serão
lidas e consideradas para futuras melhorias das aplicações.
As mensagens enviadas através da guia "Contato" não serão respondidas
diretamente ao usuário que as enviou. Ela será considerada para futuras
melhorias nas aplicações.
Conexões ao site da TechnischeTools.co
A TechnischeTools.co permite que determinados parceiros de negócio e
organizações, com as quais mantém uma estreita cooperação, estabeleçam
um link para o site institucional https://www.technischetools.com.
Quando houver conexão, o link deve comunicar claramente que fará
conexão com a página institucional da TechnischeTools.co, via internet
(https://www.technischetools.com).
Pedimos

que

se

abstenha

de

estabelecer

conexão

com

o

link

https://www.technischetools.com caso a conexão seja inapropriada ou
não esteja alinhada com nossa conduta e valores.
Conexões a outros sites
É

possível

que

através

do

site

da TechnischeTools.co

sejam

estabelecidos links para outras entidades externas desde que representem
um

valor

positivo

e

alinhado

com

as

condutas

e

valores

da

TechnischeTools.co.
A TechnischeTools.co não assume quaisquer responsabilidades pelos
conteúdos ou funcionalidades de sites externos que não sejam geridos nem
controlados pela TechnischeTools.co.

