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- O Usuário deverá utilizar as funcionalidades do Site para

finalidades que não contrariem a lei, a moral ou os bons

costumes. Em específico, deverá se limitar a utilizá-las em

conformidade com os objetivos para as quais foram

criadas.

- O Usuário não poderá sobrecarregar a infraestrutura de

Tecnologia da Informação que mantém o Site com um

número excessivo ou desarrazoado de requisições.

- O Usuário não poderá esconder sua identidade nem a

origem de sua conexão, nem poderá se passar por outra

pessoa.

Termos e condições gerais de uso  do site 

 www.inacarato.com.br 

Estes termo e condições (daqui por diante referidos apenas

como "Termos") se aplicam à utilização de  Nosso Site

"Inacarato e Advogados Associados", por você.

Nosso site é mantido por Inacarato e Advogados

Associados ("INACARATO"), devidamente registrado sob o

CNPJ nº 04.783.863/0001-33, email: dpo@inacarato.com.br,

com sede na

 Rua Francisco Braga, 42, Chácara Primavera, Campinas-SP,

CEP 13087/392. 

Estes termos se aplicam a todos aqueles que utilizam

Nosso Site. A observância das regras aqui previstas é

obrigatória.

 Seu acesso e utilização representa sua aceitação integral e

incondicional aos Termos de Uso. A Política de Privacidade

integra os presentes Termos.

Nos comprometemos a utilizar todas as soluções técnicas à

nossa disposição para que o Site possa ser acessado 24

(vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, no entanto,

interromper, limitar ou suspender o acesso ao Site ou a

algumas de suas páginas ou recursos, a fim de realizar

atualizações, modificações, correções ou qualquer outra

ação que consideremos necessária para garantir seu bom

funcionamento.
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NavegaçãoNavegação
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Nosso Site pode conter links externos que redirecionam o

Usuário para outras páginas da internet sobre as quais Nós

não exercemos controle.

LinksLinks

- Os Softwares que compõem o Site e o Nosso Conteúdo

disponibilizado no Site são de Nossa propriedade, a menos

que façamos menção expressa em sentido diverso.

- O acesso ao Site não gera para o Usuário qualquer direito

de propriedade intelectual relativo a elementos do Site.
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-Em caso de dúvidas, sugestões ou problemas com a utilização

do Site, o Usuário poderá contatar diretamente Nosso serviço

de atendimento, através do endereço de e-mail:

dpo@inacarato.com.br ou do telefone: +55(19)3256-4881.

Estes serviços de atendimento ao Usuário estarão disponíveis

nos seguintes dias e horários:

- de segunda-feira à quinta-feira das 08h30 às 18h00 

 - de sexta-feira das 08h30 às 17h00
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Para acessar a versão completa do Termos e Condições Gerais de

Uso clique nesse link.

Seja bem-vindo(a)!

A equipe do site Inacarato Advogados Associados lhe deseja uma excelente

navegação!

http://www.inacarato.com.br/
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mailto:dpo@inacarato.com.br
tel:+551932564881
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