TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
O presente documento tem por objetivo estabelecer os termos e condições gerais de uso do Site KADOX, suas
funcionalidades ou atividades relacionadas, relativamente aos serviços oferecidos por Kadox Irrigação
Distribuidora Importação e Exportação Ltda, CNPJ - 05.968.517/0001-92, com sede na Rua Cyro Correia Pereira,
nº 667 01-B, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81170-230,
Qualquer pessoa que se enquadre nos requisitos de CADASTRO no Site ou a utilização dos serviços da KADOX,
doravante nominada “USUÁRIO”, fica sujeita aos termos e às condições que regem o uso do Site aceitando os
termos e as condições gerais e todas as demais políticas e princípios que os regem.
O USUÁRIO aceita, expressamente, os termos e as condições gerais de uso, assim como a política de privacidade
e uso de dados, atinentes a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais do USUÁRIO.
O USUÁRIO deve se certificar de que bem entendeu os termos expostos antes de enviar seus dados junto à
KADOX, comprometendo-se a utilizar o Site de acordo com os presentes termos, a legislação vigente, a ordem
pública e a moral.

OBJETO
O objetivo é oferecer serviço de interação com o Site, por meio das funcionalidades oferecidas e regulamentar as
condições gerais de utilização e acesso ao Site e seu conteúdo, ambos de propriedade da KADOX.

PRIVACIDADE
Garantimos ao USUÁRIO deste Site o sigilo de todos os dados fornecidos. Comprometemo-nos a não fornecer seu
e-mail ou dados pessoais para terceiros.
A KADOX não se responsabiliza pela correção e veracidade dos dados pessoais e das informações inseridos pelo
USUÁRIO, quem, por sua vez, assume a responsabilidade civil e criminal pela veracidade, exatidão e autenticidade
dos dados pessoais e informações enviadas.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e ininterrupto de qualquer sistema de telecomunicação
ou de informática, inclusive em razão da dependência de serviços de telecomunicações prestados por terceiros, a
KADOX não garante a prestação do serviço de forma ininterrupta ou isenta de erros. Eventualmente, o Site poderá
não estar disponível por motivos técnicos ou falhas de conexão na internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou
de força maior, alheio à vontade e ao controle da KADOX.
A KADOX poderá suspender ou cancelar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, qualquer dos serviços, e
funcionalidade disponibilizadas no Site.
O USUÁRIO não possui qualquer direito para exigir a disponibilidade do Site, tampouco poderá pleitear indenização
ou reparação de danos caso o Site fique fora do ar, independentemente da justificativa.
A KADOX não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no equipamento do USUÁRIO causado por
falha no sistema, no servidor ou na conexão à internet, ainda que decorrente de conduta de terceiro, inclusive por
ações de softwares maliciosos como vírus, cavalos de Tróia ou outros que possam, de algum modo, danificar o
equipamento ou a conexão do USUÁRIO em decorrência do acesso, utilização ou navegação no Site, bem como a
transferência de dados, arquivos, textos, imagens, áudios e vídeos contidos no Site.
A KADOX não detém qualquer responsabilidade pela navegação do USUÁRIO nos links externos contidos no Site,
incumbindo a este proceder a leitura dos termos de uso do Site acessado e aceitar e observar o que lá constar.
A KADOX se obriga com o USUÁRIO a manter o ambiente virtual seguro, salvo por ato destrutivo de terceiro que
vá além dos esforços empenhados, caso em que não se responsabilizará por danos oriundos dessa prática danosa;
O Site poderá fazer uso de cookies, caso em que caberá ao USUÁRIO configurar o seu navegador de internet caso
deseje bloqueá-los. Nessa hipótese, algumas funcionalidades do Site poderão ser limitadas ou ficar comprometidas.

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
A política de privacidade e uso de dados da KADOX regula o tratamento de todos e quaisquer dados e informações
do USUÁRIO, com a qual o USUÁRIO deve expressamente concordar para utilizar os serviços da KADOX.
Todas as informações ou dados pessoais prestados pelo USUÁRIO à KADOX no Site, via e-mail, são acessíveis
apenas por funcionários da KADOX e são obrigados, por contrato, a manter confidencialidade dessas informações,
conforme previsto na política de privacidade e uso de dados.
Salvo com relação às informações que são publicadas no Site, a KADOX tomará todas as medidas possíveis para
manter a confidencialidade e a segurança das informações pessoais e sigilosas do USUÁRIO, sem, no entanto, se
responsabilizar por eventuais prejuízos decorrentes da divulgação de tais informações por terceiro que,
eventualmente, se utilize das redes públicas ou da internet, subverta os sistemas de segurança e acesse as
informações de USUÁRIO.
O USUÁRIO reconhece expressamente que a KADOX não será responsável por interceptações ilegais ou violação
de seus sistemas ou bases de dados por pessoas não autorizadas, tampouco se responsabilizará pela indevida
utilização da informação obtida por esses meios.
O USUÁRIO expressamente autoriza o compartilhamento de suas informações e dados pessoais e sigilosos pela
KADOX com autoridades e membros do Poder Público, sobretudo quando se tratar de investigação de fraude,
infração de direito de propriedade industrial ou intelectual ou qualquer outra atividade ilegal.

VEDAÇÕES ESPECÍFICAS AO USUÁRIO
O Site KADOX poderá disponibilizar ao USUÁRIO ferramentas e meios de comunicação para expressar sua opinião
a respeito dos produtos anunciados no Site, desde que sejam observados a lei e os presentes termos de uso do
Site e preservados a ética, a moral, a ordem pública e os bons costumes.
Dentre as condutas vedadas nestes termos e condições gerais de uso do Site, cabe destacar as seguintes vedações
exemplificativas:
a) realizar qualquer ato de reprodução (total ou parcial), utilização (direita ou indireta) ou qualquer outra
conduta não autorizada que viole direito de propriedade intelectual;
b) promover ou incitar, ainda que indiretamente, qualquer atividade ilícita ou imoral;

RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO
O USUÁRIO se obriga a utilizar o Site da KADOX com a observância da lei, dos presentes termos de uso do Site,
da ética, da moral, da ordem pública e dos bons costumes.
Na incidência de danos à KADOX ou a terceiros, o responsável se compromete a arcar com todas as obrigações
de indenizar o lesado, não devendo a KADOX responder por tais prejuízos.
A KADOX não se responsabiliza por qualquer conteúdo ou dado ofensivo, inadequado, obsceno, ilegal ou
questionável que o USUÁRIO possa carregar, submeter, armazenar ou enviar para o Site KADOX e que venha a
ser divulgado no Site, assim como não se responsabiliza pela conduta, on-line ou off-line, de qualquer USUÁRIO.
O USUÁRIO expressamente isenta a KADOX (e seus sócios, prepostos, empregados e contratados a qualquer
título) de qualquer responsabilidade sobre todos e quaisquer danos, perdas e despesas de qualquer natureza
(incluindo custas judiciais e honorários advocatícios), assumindo a obrigação de ingressar no polo passivo de
eventuais ações judiciais e procedimentos administrativos propostos em face da KADOX, referentemente a qualquer
divulgação ou conteúdo do USUÁRIO no Site, inclusive originário de material que o USUÁRIO carregar, submeter,
armazenar ou enviar para o Site KADOX.
O USUÁRIO indenizará a KADOX todos os prejuízos que esta suportar em qualquer demanda promovida contra
ela decorrente das atividades do USUÁRIO no Site ou por seu descumprimento dos termos e condições gerais de
uso do Site, ou pela violação de qualquer lei ou direito de terceiro, incluindo custas processuais e honorários de
advogado.

SANÇÕES
A qualquer tempo, e sem prejuízo da adoção das medidas legais nas esferas criminal e civil, a KADOX poderá
advertir, suspender temporariamente ou bloquear em definitivo o cadastro e a conta de qualquer USUÁRIO, assim
como suspender temporariamente ou definitivamente qualquer anúncio, ficando isenta de qualquer
responsabilidade, e sem direito do USUÁRIO a indenização, se este:
a) Não cumprir a lei ou qualquer dispositivo destes termos e condições gerais de uso do Site e demais políticas
da KADOX;
b) Descumprir seus deveres de USUÁRIO;
c) Prestar informações falsas à KADOX;
d) Praticar qualquer ato ou veicular qualquer anúncio que afronte (ou tenha potencial de fazê-lo) qualquer
dispositivo destes termos e condições gerais de uso do Site, a lei, a moral, os bons costumes ou direito da
KADOX ou de terceiros, ainda que indiretamente.

PROPRIEDADE INTELECTUAL DA KADOX
O uso comercial da expressão KADOX como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os
conteúdos das telas relativas aos serviços da KADOX no Site, assim como os programas, bancos de dados, redes,
arquivos que permitem que o USUÁRIO acesse sua conta são propriedade da KADOX e estão protegidos pelas leis
e tratados internacionais de direito autoral, marcas e patentes. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos
referidos conteúdos são proibidos, salvo se houver autorização expressa da KADOX.
O simples acesso ao Site da KADOX não confere ao USUÁRIO qualquer direito ao uso de nome, título, palavra,
frase, marca, patente, imagem, áudio, vídeo, nem informação, qualquer que seja, que nele esteja ou esteve
disponível.
A KADOX pode utilizar links de outros Sites da rede, o que não significa que esses Sites sejam de propriedade ou
operados pela KADOX. Não possuindo controle sobre esses Sites, a KADOX não será responsável pelos
respectivos conteúdos, práticas e serviços ofertados.
A presença de links para outros Sites não implica relação de sociedade, de supervisão, de cumplicidade ou
solidariedade da KADOX para com esses Sites e seus conteúdos.
O USUÁRIO assume toda e qualquer responsabilidade civil e criminal pela utilização indevida de qualquer
informação, texto, gráfico, marca, patente, obra, imagem, áudio, vídeo e todo e qualquer direito de propriedade
intelectual da KADOX.
É vedado ao USUÁRIO copiar, reproduzir, decompilar, modificar, traduzir, distribuir, sublicenciar, publicar, divulgar,
transmitir, emprestar, vender, alugar ou, de qualquer maneira, dispor de qualquer parte das ferramentas e dos
serviços disponibilizados no Site da KADOX ou do software neles incluído, nem utilizar engenharia reversa ou tentar
extrair o código fonte do software.

ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO
A KADOX poderá alterar, a qualquer tempo e unilateralmente, os termos e condições gerais de uso do Site,
sobretudo para seu aprimoramento e a melhoria contínua dos serviços.
O presente Termo e Condições Gerais de Uso estão com sua versão número 1 de 17/03/2022.

