TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO WEBSITE

Leia estes Termos e Condições com atenção antes de utilizar o Site.
Este website (o "Site") é fornecido pela C.M.E. Blasting and Mining Equipment Ltd. ("Empresa"),
condicional à sua aceitação dos termos e condições de uso estabelecidos a seguir (os "Termos e
Condições"). Acessando, utilizando e/ou fazendo o download de mensagens, informações, dados, texto,
software ou imagens ou outros materiais deste Site (coletivamente, os "Materiais"), e enviando
mensagens, informações, dados, texto, software ou imagens, ou outros materiais para o Site
("Conteúdo"), você concorda, em seu próprio nome e em nome de qualquer entidade em cujo nome
você possa agir, em cumprir estes Termos e Condições em cada uso e cada visita deste Site. Se não
concordar em cumprir estes Termos e Condições, você deve interromper seu uso deste Site
imediatamente, incluindo qualquer download ou uso dos Materiais. Estes Termos e Condições aplicam‐
se exclusivamente ao seu acesso e uso deste Site e não alteram os termos ou condições de qualquer
outro acordo que você possa ter com a Empresa. Em caso de inconsistências entre estes Termos e
Condições e qualquer outro acordo que você possa ter com a Empresa, o outro acordo prevalecerá, mas
apenas na extensão da inconsistência.

1. Alterações aos Termos e Condições
A Empresa tem o direito, a seu exclusivo critério, de complementar, remover, modificar ou de outra
forma alterar qualquer parte destes Termos e Condições, incluindo a Política de Privacidade, no todo ou
em parte, a qualquer hora. As alterações entrarão em vigor quando aviso de tal alteração for publicado
neste Site. Consulte estes Termos e Condições com frequência para atualizações verificando a data em
que estes Termos e Condições foram "Atualizados pela última vez", informação mostrada no topo deste
documento. Se qualquer alteração não for aceitável a você, descontinue o uso deste Site e dos Materiais
imediatamente e destrua todo e qualquer Material em sua posse ou sob seu controle. Continuar usando
este Site ou fazendo o download ou usando os Materiais do Site após a publicação de qualquer uma
dessas alterações constituirá aceitação de tais alterações.

2. Alterações a este Site
A Empresa pode remover, alterar, suspender ou descontinuar qualquer aspecto deste Site, incluindo (i)
alterar a disponibilidade de quaisquer recursos a qualquer momento e sem aviso ou responsabilidade;
(ii) remover, adicionar, modificar ou de outra forma alterar qualquer Material neste ou deste Site; ou (iii)
impor limites ou condições sobre certos recursos ou restringir seu acesso a partes ou a todo este Site
sem aviso ou responsabilidade por qualquer motivo que seja. A Empresa reserva‐se o direito, mas não
tem o dever, de, a seu exclusivo critério, corrigir quaisquer erros ou omissões em qualquer parte deste
Site a qualquer momento e sem aviso.

3. Usos Permitidos e Proibidos
O Site somente pode ser usado para fins legais. Você concorda em usar o Site apenas para enviar
Conteúdo e receber Materiais adequados e relacionados ao objetivo do Site. Sujeito a estes Termos e
Condições, a Empresa concede a você direito não exclusivo, intransferível e limitado para acessar, usar e
visualizar este Site e os Materiais contidos nele, exclusivamente para seu próprio uso pessoal ou uso da
sua empresa, desde que, porém, você não possa, nem possa permitir a outros, direta ou indiretamente:
(i) remover de qualquer cópia dos Materiais obtidos por download os avisos de direitos autorais ou
proprietários contidos nos Materiais; (ii) vender, reproduzir, modificar ou tentar modificar os Materiais
de nenhuma maneira, nem reproduzir publicamente ou exibir, apresentar ou distribuir ou de outra
forma usar os Materiais em qualquer outro website; (iii) transferir os Materiais a outras pessoas sem o
consentimento explícito por escrito da Empresa; (iv) imprimir ou copiar qualquer parte do HTML ou
outros programas de computador acessíveis neste Site; (v) usar este Site de qualquer maneira que possa
danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o Site; (vi) interferir na segurança ou abusar deste Site
ou quaisquer serviços, recursos do sistema, contas, servidores ou redes conectados ou acessíveis por
meio deste Site ou sites afiliados ou vinculados; (vii) interromper ou interferir no uso ou aproveitamento
de qualquer outra pessoa deste Site ou sites afiliados ou vinculados; (viii) carregar, publicar ou de outra
forma transmitir neste Site qualquer Conteúdo que afetaria negativamente o funcionamento do Site,
incluindo, entre outros, vírus de computador, cavalos de Troia, vermes ou outros arquivos ou programas
de computador prejudiciais ou destrutivos ou que imponham qualquer carga desproporcionalmente
grande ou não razoável sobre a infraestrutura deste Site; (ix) usar qualquer robô, spider ou outro
programa ou dispositivo automático, ou processo manual, para monitorar, copiar, resumir ou de outra
forma extrair informações deste Site ou dos Materiais, no todo ou em parte; (x) tentar obter acesso não
autorizado a este Site ou partes deste Site que esteja restritas do acesso geral; (xi) transmitir em, para
ou deste Site spam, correntes de correspondência, lixo eletrônico ou qualquer outro tipo de e‐mail em
massa não solicitado; ou (xii) registrar um endereço de e‐mail que você não possua ou para o qual não
tenha permissão explícita do proprietário para registrar.
A Empresa reserva‐se o direito de sempre divulgar qualquer Conteúdo fornecido por você conforme o
necessário para atender qualquer lei, regulamento ou solicitação do governo ou de editar, recusar‐se a
publicar ou remover qualquer Conteúdo, no todo ou em parte, que, a critério exclusivo da Empresa, seja
repreensível ou viole estes Termos e Condições.

4. Direitos Proprietários
Este Site, incluindo todos os Materiais, é protegido por leis e cláusulas de tratados de direitos autorais
do Canadá e internacionais. Você concorda em cumprir todas as leis de direitos autorais internacionais
no seu uso deste Site e evitar qualquer cópia não autorizada dos Materiais. Exceto conforme
explicitamente determinado aqui, a Empresa não garante qualquer direito ou licença explícito ou

implícito para você sob qualquer direito de propriedade intelectual, incluindo qualquer patente, marca
registrada, direito autoral, segredo comercial ou informação confidencial, da Empresa.
Os nomes de produtos, nomes de empresas e logotipos usados neste Site podem ser marcas registradas,
incluindo marcas registradas da Empresa. Esses nomes de produto, nomes de empresas e logotipos da
Empresa não podem ser copiados, imitado ou usados, no todo ou em parte, sem consentimento prévio
por escrito da Empresa. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste Site podem ser
marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Produtos, métodos e processos da Empresa
podem estar cobertos por uma ou mais patentes ou outros direitos de propriedade intelectual
estatutários e estão sujeitos a segredo comercial e outros direitos proprietários. A Empresa reserva
todos esses direitos.
Qualquer software, incluindo software de calculadora, bem como qualquer arquivo, imagens geradas
por tal software, código e dados que acompanhem o software (coletivamente, o "Software"), usados ou
acessíveis por este Site, é trabalho com direitos autorais da Empresa. A menos que determinado de
outra forma, você está licenciado para usar o Software de maneira não exclusiva para os fins
explicitamente indicados neste Site. Exceto conforme permitido por lei, você não pode usar o Software
para qualquer outro fim, nem tentar decifrar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de
nenhum Software que componha ou de qualquer forma faça parte do Site. A Empresa não faz
declarações nem oferece garantias de nenhum tipo, nem será responsável com relação a software de
terceiros que seja necessário para acessar ou usar os Materiais ou que seja disponibilizado por meio
deste Site. Certifique‐se de analisar quaisquer termos e condições relativos ao download, instalação e
uso de qualquer software de terceiros.
5. Links e Conteúdo de Terceiros
Certos links neste Site podem levá‐lo a outros websites. A Empresa fornece esses links como uma
conveniência. Esses sites vinculados não estão necessariamente sob controle da Empresa. Se você usar
esses sites, sairá deste Site. Se você decidir visitar qualquer site vinculado, o faz a seu próprio risco e é
sua responsabilidade tomar todas as medidas preventivas para proteger‐se contra vírus e outros
elementos destrutivos.
A Empresa não é responsável pelos conteúdos de qualquer página vinculada ou qualquer outra página
que não esteja sob seu controle. A Empresa não faz declarações nem oferece garantias nem endossa
qualquer website vinculado, as informações contidas nos mesmos ou qualquer produto ou serviço
descrito ou oferecido em tais websites. Links não implicam que a Empresa patrocina, endossa, está
afiliada ou associada ou legalmente autorizada a usar marcas registradas, nomes comerciais, logotipos
ou símbolo de direito autoral exibido ou acessível por meio dos links, ou que qualquer site vinculado
esteja autorizado a usar qualquer marca registrada, nome comercial, logotipo ou símbolo de direito
autoral da Empresa.
6. Renúncias de Responsabilidade

Você confirma que qualquer uso ou confiança neste Site ou qualquer Material serão a seu próprio risco.
A Empresa não faz qualquer declaração nem oferece qualquer garantia de nenhum tipo sobre o Site
e/ou os Materiais, sendo todos eles fornecidos "COMO TAIS". A EMPRESA EXPLICITAMENTE NÃO FAZ
NENHUMA DECLARAÇÃO NEM OFERECE GARANTIAS E CONDIÇÕES, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS,
QUAISQUER GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE COMERCIÁVEL,
NÃO VIOLAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM EM PARTICULAR E AQUELAS DECORRENTES DE ESTATUTO OU
DE OUTRA FORMA NA LEI OU DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL. A EMPRESA NÃO
GARANTE QUE ESTE SITE CONTINUARÁ A OPERAR, OPERARÁ SEM INTERRUPÇÕES OU QUE ESTARÁ LIVRE
DE ERROS. A Empresa não garante, nem faz qualquer declaração nem oferece garantias quanto à
veracidade, precisão, confiabilidade, atualização, credibilidade ou completude dos Materiais ou sobre os
resultados a serem obtidos utilizando os Materiais. O uso deste Site e do Material é a seu próprio risco.
Alterações ao Site são feitas periodicamente e podem ser feitas a qualquer momento.
Nada contido neste Site deve ser interpretado como orientação de saúde, médica ou outra. Sem
limitação, nada contido nestes sites deve substituir orientação médica, consultas médicas ou
recomendações de provedores de saúde. Você deve confiar apenas na orientação de um profissional da
saúde em termos de qualquer condição médica, medicamento, produto de saúde, tratamento ou da sua
situação específica.
7. Limitação de Responsabilidade
VOCÊ CONCORDA QUE A EMPRESA E QUALQUER TERCEIRO MENCIONADO NESTE SITE NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA OU DANO QUE SEJA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS
DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU DECORRENTES OU OUTROS DANOS (INCLUINDO, ENTRE OUTROS,
DANOS POR PREJUÍZO AOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU PROGRAMAS OU DADOS, LUCROS
CESSANTES, PERDA DE ECONOMIAS, PERDA DE RECEITA), RESULTANTES OU RELACIONADOS AO USO OU
AO ACESSO OU INABILIDADE DE ACESSAR O SITE, OS MATERIAIS, QUALQUER CONTEÚDO FORNECIDO
OU QUALQUER WEBSITE VINCULADO DE UM TERCEIRO, MESMO QUE A EMPRESA, OU TAL TERCEIRO,
TENHA SIDO AVISO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO OU PERDA. Em qualquer caso, você concorda que a
responsabilidade agregada da Empresa por danos estará limitada a $ 100.
As limitações e isenções de responsabilidade nestes Termos e Condições aplicam‐se
independentemente da forma de ação, seja em contrato, garantia, delito, quase delito, responsabilidade
estrita, negligência ou outro ato ilícito, e permanecerão em vigor após uma violação ou violações
fundamentais ou falha do objetivo essencial do contrato ou a falha de uma medida de remediação
exclusiva.
8. Indenização
Você concorda em defender, indenizar e isentar a Empresa, suas afiliadas e cada um dos seus diretores
executivos, diretores, funcionários e agentes, incluindo todos os terceiros mencionados no Site, de e
contra toda e qualquer reivindicação, ação ou demanda, incluindo, entre outros, honorários
advocatícios e contábeis razoáveis, alegados ou resultantes do seu uso do Site e dos Materiais ou sua
violação destes Termos e Condições.

9. Escolha da Lei
Este Site é controlado, operado e administrado pela Empresa a partir dos seus escritórios no Canadá. A
Empresa não faz qualquer declaração nem oferece garantias de que os materiais neste Site serão
adequados ou estarão disponíveis para uso em qualquer local fora do Canadá. Se você acessar este Site
de fora do Canadá, você é responsável pela conformidade com todas as leis locais. Você não pode
exportar nenhum dos Materiais acessíveis pelo Site em violação das leis e dos regulamentos de
exportação aplicáveis. Estes Termos e Condições devem ser interpretados, entendidos e
regulamentados pelas leis em vigor na Província de Ontário, sem referência a conflitos de princípios
legais. Exceto em relação a qualquer matéria relativa à aplicação de direitos de propriedade intelectual e
proteção de informações confidenciais, as partes concordam que cada ação, processo ou ação
decorrente ou relacionado a estes Termos e Condições deverá ter início em Toronto, Ontário, Canadá.
Cada parte deste concorda em submeter‐se à jurisdição dos tribunais de Ontário e abrir mão de
qualquer objeção com base em local em qualquer ação, processo ou ação.
10. Geral
(i) Exceto como explicitamente determinado nos termos de uso adicionais para áreas do Site, um aviso
legal em particular, ou um Acordo adicional, estes Termos e Condições constituem todo o acordo entre
a Empresa e você com relação ao assunto em questão neste documento; (ii) Se, por qualquer motivo,
um tribunal de jurisdição competente considerar estes Termos e Condições ou partes dos mesmos
inexequíveis, tal cláusula será aplicada na máxima extensão permitida de modo que a manter a intenção
destes Termos e Condições, e o restante destes Termos e Condições continuará em plena força e vigor;
(iii) a renúncia de qualquer violação ou não cumprimento sob este não constitui a renúncia de qualquer
outra violação ou não cumprimento subsequente; (iv) nenhuma alteração a estes Termos e Condições
pode ser feita, exceto por uma publicação revisada nesta página.
11. Termos de Uso Adicionais
Certas áreas deste Site estão sujeitas a termos de uso adicionais. Usando essas áreas, ou qualquer parte
das mesmas, você concorda em estar obrigado pelos termos de uso adicionais aplicáveis a elas.

