POLÍTICAS E CONTRATOS

Termos de Uso da TE.com
Conteúdo do Site
As informações, materiais, conceitos, interfaces de programas, estruturas, funcionalidade, materiais
publicados, documentos eletrônicos, imagens, bancos de dados, texto e arquivos gráficos
relacionados ("Conteúdo") disponíveis aos usuários do website da Tyco Electronics Corporation
("Website") são fornecidos e mantidos pela Tyco Electronics Corporation e suas afiliadas, que fazem
parte da família TE Connectivity Ltd. de empresas ("TE").
Aceitação dos Termos e Alterações nos Termos e Website
Ao acessar, utilizar ou transferir o conteúdo deste website, você concorda, sem limitação ou
qualificação ter lido e obedecer a estes Termos de Uso ("Termos") e em cumprir todas as leis e
regulamentos aplicáveis em matéria de uso deste Website. Caso você não concorde em cumprir com
esses Termos, favor não exibir ou utilizar o Website ou fazer download de Conteúdo do Website.
A TE se reserva o direito de adicionar, alterar ou remover qualquer parte destes Termos a qualquer
momento sem aviso prévio. Quaisquer mudanças nesses Termos serão prospectivas, a menos que
seja exigido efeito retroativo pelas leis aplicáveis. Ao continuar a utilizar o Website, você indica sua
aceitação de quaisquer alterações a estes Termos. A TE também poderá adicionar, alterar,
suspender, remover ou modificar qualquer outro conteúdo publicado neste Website, incluindo os
produtos e recursos de serviços e especificações, temporárias ou permanentemente, a qualquer
momento sem aviso ou responsabilidade. A TE se reserva o direito de restringir ou cancelar o acesso
de qualquer pessoa ao uso do Website ou uma parte dele sem aviso prévio a qualquer momento,
sem penalidade, sem exigibilidade a seu exclusivo critério.
Registro de Conta
Você pode desejar criar uma conta no Website para desfrutar de alguns benefícios especiais e
características dele. Para criar uma conta, você deverá preencher e enviar um formulário de Registro
de Conta, em conformidade com as instruções que estão incluídas ou vinculadas ao formulário.
Assim que recebermos o seu Formulário de Registro de Conta concluído e verificada a exatidão de
seu conteúdo, vamos criar sua conta e enviar a você a confirmação da nossa aceitação de sua
inscrição, juntamente com o seu login de ID atribuído ("Código de Acesso"). Antes de podermos
atribuir o código de acesso, devemos coletar, processar e utilizar informações pessoais ou dados
relacionados com os seus dados de contato de trabalho no formulário de Registro de Conta que
poderá ser protegido pelas leis internacionais de proteção de dados. Você deverá concordar com
essa coleta/uso/processamento e deverá rever e expressamente concordar com estes Termos de
Uso e com a Política de Privacidade da TE.
Você deverá ter uma ID de usuário válida e senha para acessar sua Conta no Website. Você
determina qual a senha a ser utilizada e a identidade da sua senha não será comunicada a nós.
Após repetidas tentativas frustradas consecutivas de utilizar sua senha, seu acesso à Conta poderá
ser revogado. Para restabelecer seu acesso à sua Conta, você deverá entrar em contato para ter

sua redefinição de senha. Você assume toda a responsabilidade pela segurança de sua ID de
usuário e senha, e a utilização do Website e sua Conta através dos Códigos de Acesso. Isso inclui
o acesso não autorizado por seus empregados ou terceiros, exceto para o acesso de terceiros
resultante de negligência exclusiva da TE. Notifique a TE imediatamente caso o seu vínculo
empregatício com a sua organização esteja encerrado, caso você deseje encerrar a sua ID de
usuário e senha ou caso você deseje ter esses códigos de acesso reeditados. Não revele seus
Códigos de Acesso a ninguém. Em caso de roubo ou perda de uma senha ou ID de Usuário, você
deverá notificar imediatamente a TE por telefone e deverá simultaneamente fornecer notificação por
escrito das circunstâncias que envolverem o evento.
Política De Privacidade
As informações pessoais fornecidas à TE ou coletadas por meio de ou em conexão com o acesso
ou uso deste Website ou a criação de uma conta no Website devem ser utilizados e transformados
em conformidade com a Política de Privacidade da TE. Estes Termos de Uso estão sujeitos à Política
de Privacidade publicada neste Website.
Garantias e Avisos de Isenção
A TE utiliza esforços acessíveis para incluir conteúdo preciso e atualizado neste Website, mas não
faz declarações ou garantias quanto à precisão, atualidade ou integridade do conteúdo fornecido.
O uso deste Website é feito por sua conta e risco. Sem limitar o precedente, tudo no Website,
incluindo todo o Conteúdo e outros Websites ligados, é fornecido a você "Como é" sem garantia de
nenhum tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitado, as garantias implícitas de
comercialização, adequação a uma finalidade específica ou não violação da propriedade intelectual,
ou quanto ao funcionamento deste Website, conteúdo ou qualquer conteúdo do usuário.
Favor notar que algumas jurisdições podem não permitir a exclusão de garantias implícitas, portanto,
algumas das exclusões acima podem não ser aplicadas a você. Nesse caso, essas exclusões
deverão ser limitadas ao máximo permitido pela legislação local aplicável.
A TE e suas subsidiárias, afiliadas, parceiros, representantes, licenciadores e fornecedores não terão
nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou ferimentos resultantes de seu acesso ou
impossibilidade de acesso a este Website, ou pela confiança depositada em qualquer Conteúdo
publicado no Website. A TE não terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou vírus que
possa infectar o sistema operacional do computador ou outros bens em conexão com o seu acesso
ou uso do Website ou download de qualquer conteúdo do Website.
Indenização e Limite de Responsabilidade
Você concorda em indenizar, defender e isentar a TE e suas subsidiárias, afiliadas e representantes
contra toda e qualquer responsabilidade e custos (incluindo honorários e despesas) incorridos em
relação a ou decorrentes de qualquer violação sua destes Termos de Uso ou de sua violação da lei
aplicável, regulamento ou direitos de terceiros em relação ao seu acesso ou uso do Website.
Em nenhum caso a TE ou suas subsidiárias, afiliadas, licenciadores, representantes ou fornecedores
serão responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou consequentes
de qualquer tipo, ou quaisquer danos decorrentes de ou em conexão com o acesso, uso,

impossibilidade de acesso, ou uso deste Website, o conteúdo, ou qualquer conteúdo do usuário,
mesmo se a TE foi notificada da possibilidade dos referidos danos.
Favor notar que algumas jurisdições podem não permitir algumas das exclusões anteriores e
limitações de responsabilidade. Nesse caso, essas exclusões e limitações deverão ser limitadas ao
máximo permitido pela legislação local aplicável.
Propriedade Intelectual / Restrições de Uso
Os nomes de produtos, nomes comerciais e empresariais, marcas registradas e de serviços,
logotipos e slogans de identidade visual (coletivamente "Marcas Registradas") exibidas no Website,
marcados ou não, podem ser marcas comerciais registradas ou não registradas da empresa da TE
ou de um terceiro. Nada neste documento ou estabelecido no Website deverá ser interpretado como
concessão de uma licença ou direito a utilizar quaisquer Marcas Registradas sem a permissão por
escrito, exceto para qualquer uso específico permitido pela lei de marcas registradas ou outras leis.
Portanto, você é obrigado a entrar em contato com o titular do direito para obter a permissão antes
de fazer uso de Marcas Registradas.
O Conteúdo deste Website é protegido pelas Leis de Direitos Autorais dos EUA e outros países e
disposições de tratados internacionais e é de propriedade ou licenciado para o grupo de empresas
da TE. Você poderá fazer o download do conteúdo somente para seu uso pessoal, para fins não
comerciais, desde que retenha todos os direitos autorais e outros avisos de propriedade, mas não é
permitida nenhuma modificação ou reprodução do conteúdo. O conteúdo do Website não pode ser
distribuído, reproduzido, exibido publicamente, baixado, modificado, reutilizado, republicado, ou de
outra forma utilizado, exceto conforme previsto neste documento sem a prévia autorização expressa
por escrito da TE. Todos os outros direitos reservados. Consulte a Política de Direitos Autorais/ DMCA
neste Website para informações adicionais.
Declarações Prospectivas
Alguns Conteúdos deste Website podem conter projeções ou várias "declarações prospectivas".
Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais da gerência da TE e estão sujeitas a riscos,
incertezas e alterações nas circunstâncias que podem causar resultados, cumprimento ou
realizações reais, que diferem materialmente dos resultados, cumprimento ou realizações
antecipadas.
Você está avisado de que estas declarações são apenas previsões e não uma garantia de
cumprimento futuro. Fatores econômicos, comerciais, competitivos e/ou regulatórios que afetam os
negócios da TE são exemplos de fatores, entre outros, que podem causar resultados reais que
diferem materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Informações mais
detalhadas sobre estes e outros fatores são apresentadas nos documentos da TE arquivados ou
fornecidos para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Quaisquer declarações prospectivas
feitas pela TE falam somente a partir da data em que estas são feitas. A TE não tem a intenção e
não está sob nenhuma obrigação de atualizar ou alterar (e expressamente se isenta de qualquer
intenção ou obrigação) suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações,
eventos futuros ou de outra forma, a não ser na medida exigida pela lei.

Disponibilidade de Produto / Serviço
Este Website poderá fazer referência aos produtos e serviços específicos da TE que podem não
estar disponíveis em um país ou local específico. Observe que essa referência não implica ou
garante que esses produtos e serviços devam estar disponíveis a qualquer momento e em qualquer
país. Favor entrar em contato com seu representante de vendas local / contato comercial da TE para
obter mais informações.
Websites de Terceiros
A publicação de Conteúdo da TE com relação aos produtos ou serviços não constitui um endosso a
respeito da exatidão ou adequação desses produtos ou serviços, nem qualquer garantia,
representação ou endosso de quaisquer produtos ou serviços de terceiros, seja sozinho ou em
conexão com qualquer produto ou serviço da TE. Este Website pode fornecer links ou referências a
outros websites de terceiros como conveniência aos usuários dele. A TE não se responsabiliza pelo
conteúdo, segurança ou práticas de privacidade desses outros Websites e não será responsável por
quaisquer danos ou ferimentos decorrentes desse conteúdo, práticas de segurança ou de
privacidade.
Escolha da Lei
Este Website é operado e administrado de dentro dos Estados Unidos. Caso você acesse este
Website de um local fora dos Estados Unidos, você é responsável pelo cumprimento de todas as leis
locais aplicáveis. Estes Termos de Uso deverão ser regidos e interpretados de acordo com as leis
do Brasil, sem dar efeito a seu conflito de disposições legais. Você concorda em ser submetido à
jurisdição dos tribunais localizados no Estado de São Paulo para a resolução de todas as
controvérsias e reivindicações, e causas de ação relacionadas ou decorrentes desses Termos e/ou
o seu uso dos Website.
Renúncia e Independência das Cláusulas
A omissão da TE em fazer valer qualquer parte destes Termos não constitui uma renúncia às
referidas disposições. Caso qualquer disposição destes Termos seja considerada inválida ou
inexequível, então a disposição inválida ou inexequível será substituída por uma disposição válida e
as demais disposições deverão ser aplicadas.
Títulos
Os títulos das seções dos Termos de Uso são apenas para conveniência e não constituem uma parte
deste documento nem afetam de forma alguma o sentido ou interpretação destes Termos.
Documentos no Idioma Português.
Ao utilizar, acessar ou fazer download de qualquer conteúdo do Website, você concorda e reconhece
que somente o conteúdo das aplicações de solicitações de cotação, entrada e consulta a pedidos
estará disponível no idioma português.
Termos e Condições de Venda Leia os Termos e Condições de Venda da TE

