
Bem vindo ao nosso website. Aqui você poderá 
obter informações sobre nossos produtos, serviços, 
atividades, notícias e eventos da Sun.

Ao utilizar esse Website, você reconhece que leu, 
entendeu e aceitou estes termos de uso (“os Termos 
de Uso”) sem reservas. Se não aceitar estes Termos 
de Uso, por favor, abstenha-se de utilizar o Website.
Para efeitos do presente documento, a “Snap-on 
do Brasil” refere-se ao editor do Website, tal como 
apresentado abaixo:

O website www.sun-la.com e https://br.sun-
workshopsolutions.com é publicado pela Snap-on 
do Brasil. 

Razão Social:  Snap-on do Brasil Com. e Ind. Ltda
Endereço:  Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 
470
Bairro: Distrito Industrial II
Cidade: Santa Bárbara D’Oeste  -  SP
Cep: 13456-401
CNPJ. 60.395.175/0001-77
Insc. Est. 606.023.425.119
Insc. Mun. 6435
Fone: (19)  2108-1000
Fax:   (19)  2108-1040
 
1. Uso do Website

Você poderá aceder e navegar no Website 
exclusivamente de acordo com estes Termos de 
Uso e as leis aplicáveis. Em particular, você não 
poderá:

• reproduzir ou contornar de alguma forma 
a estrutura de navegação ou apresentação do 
Website, a fim de obter qualquer material, documento 
ou informação através de quaisquer meios que não 
sejam propositadamente disponibilizados através 
do Website;

• utilizar qualquer software, rotina ou 
dispositivo, a fim de impedir o bom funcionamento 
do Website;

• tomar qualquer ação, a fim de obter acesso 
não autorizado a qualquer parte do Website;

• tomar qualquer ação que imponha grande 
carga irrazoável e desproporcionada ou tráfego no 
Website ou infra-estrutura associada.

2. Propriedade Intelectual

O Website, bem como todos os direitos de 
propriedade intelectual em relação ao seu conteúdo 
(textos, imagens, vídeos, bases de dados, sons, 
fotografias, know-how, produtos e nomes de 
produtos, nomes de empresas, logotipos, marcas, 
etc.) são da propriedade da Snap-on do Brasil e / 
ou das suas afiliadas, ou estão sujeitos a licenças 
e / ou autorizações concedidas a nós por terceiros.

Você só está autorizado a utilizar o Website e o seu 
conteúdo, na medida necessária à sua consulta 
online, de acordo com os Termos de Uso. Você 
pode baixar e imprimir as informações sobre os 
produtos e serviços da Sun®, incluindo catálogos 
dos produtos, apenas para seu uso pessoal. Não 
obstante o acima previsto, nenhuma licença é 
concedida ao abrigo destes Termos e Condições. 

Em consequência, você não pode reproduzir, 
disponibilizar ao público, executar, publicar ou 
modificar qualquer parte do Website e do seu 
conteúdo, sem o acordo prévio da Snap-on do 
Brasil.

No caso de fornecer informações e / ou conteúdos 
para a Snap-on do Brasil através do Website, você 
concede à Snap-on do Brasil uma licença, a nível 
mundial, exclusiva e intransferível, para fazer uso 
de tais informações, para toda a duração do direito 
de propriedade intelectual relacionado.

3. Dados Pessoais

As condições em que podemos processar dados 
pessoais recolhidos através deste Website são 
explicadas na nossa “Política de Privacidade” 
acessível aqui. Você também é convidado para 
consultar a nossa Política de Cookies acessível 
aqui.

4. Ligações de hipertexto

O Website pode incluir links para outros websites 
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que estão sujeitos aos seus próprios termos de uso. 
A Snap-on do Brasil não faz nenhuma representação 
ou garantia quanto a estes outros websites, o seu 
conteúdo e o seu uso dos seus dados pessoais. 
Em consequência, a Snap-on do Brasil não será 
responsável por qualquer dano resultante do seu 
acesso, navegação ou utilização desses outros 
websites.

5. Aviso de isenção

Nada no Website deve ser interpretado como uma 
proposta de venda ou compra. Qualquer material 
disponível no Website lhe é fornecido apenas para 
fins informativos.

O Website é fornecido “como está” e “como 
disponível” sem garantia de nenhum tipo por parte 
da Snap-on do Brasil. A Snap-on do Brasil repudia 
especificamente quaisquer garantias de que a 
informação disponível no Website está livre de 
imprecisões ou omissões. Além disso, a Snap-on do 
Brasil não garante que o Website ou os servidores 
que asseguram o acesso a ele funcionarão sem 
interrupção.

Assim, a Snap-on do Brasil não será responsável 
por qualquer dano direto ou indireto, resultante de, 
nomeadamente e sem limitação:

• aceder, navegar ou usar o Website, o 
que inclui perda de dados, destruição e vírus de 
computador;
• qualquer intrusão fraudulenta ou uso do 
Website por terceiros.

A Snap-on do Brasil pode melhorar ou alterar o 
Website e o seu conteúdo a qualquer momento e 
sem aviso prévio.

6.	 Modificações	aos	Termos	de	Uso

A Snap-on do Brasil pode realizar modificações 
substanciais ou não substanciais a estes Termos 
de Uso a qualquer momento. Por favor, reveja esta 
página periodicamente.

7. Lei aplicável e jurisdição

Estes termos e condições é regido e interpretado 
de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil, sem referência à doutrina que possibilita a 
escolha de foro. 

Você, neste ato, consente em submeter-se à 
jurisdição exclusiva do Foro da Comarca de Santa 
Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, em relação 
ao início, prosseguimento ou continuação de 
qualquer reivindicação.

A inobservância do presente termo poderá implicar 
em medidas administrativas e judiciais, cabíveis.
atenciosamente.
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