Termos & Condições
Aviso Intermec sobre direitos autorais
Intermec (South America) Ltda. autoriza a cópia de documentos publicados pela Intermec na Internet
somente para uso pessoal ou não comercial, desde que todas as cópias desses documentos possuam os
direitos autorais e outros avisos de propriedade intelectual aqui contidos. Salvo se expressamente
acordado, nada contido no presente parágrafo deve ser interpretado como concessão de qualquer
licença ou direito sob qualquer propriedade intelectual da Intermec. Nenhum material disponível no site
da Intermec pode ser armazenado e/ou transmitido por qualquer meio (incluindo mas não limitado à
meio eletrônico, mecânico, digitalização, fotocópia ou gravação) sem a prévia e expressa autorização
por escrito da Intermec.

Aviso sobre as Marcas e Propriedade Intelectual
O nome Intermec, o logotipo Intermec e todos os nomes de produtos que aparecem em nossos sites
estão entre as marcas comerciais e/ou marcas de serviço de propriedade da Intermec ou de suas
subsidiárias/afiliadas. Nenhuma marca comercial ou de serviço ou outra licença é concedida em relação
aos materiais contidos em qualquer site da Intermec.
Nada, aqui, contido deve ser interpretado como concessão, por implicação, preclusão ou de outra
forma, de qualquer licença para qualquer patente, marca comercial ou outro direito de propriedade
intelectual da Intermec ou de quaisquer terceiros. Intermec não declara ou garante que o uso das
informações contidas neste site não infringirá qualquer patente, marca comercial ou outro direito de
propriedade intelectual da Intermec ou de terceiros.

Disposições jurídicas gerais
Por favor, analisar o site da Intermec e responder com informações (excluindo as informações pessoais,
tratadas de forma especial através da Política de Privacidade da Internet), incluindo perguntas,
comentários ou sugestões sobre o conteúdo do site da Intermec. Essas informações serão consideradas
não confidenciais e a Intermec não terá nenhuma obrigação de qualquer tipo com relação a tais
informações. A Intermec poderá livremente reproduzir, usar, divulgar e distribuir as informações
contidas em seu site para terceiros sem qualquer limitação.

IINTERMEC (SOUTH AMERICA) LTDA. NÃO FAZ DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE QUALQUER NATUREZA EM
RELAÇÃO À INFORMAÇÃO OU AO PRODUTO A QUE A INFORMAÇÃO SE REFERE. As informações sobre
este Web site podem conter imprecisões tipográficos.
Sob nenhuma circunstância a Intermec será responsável perante qualquer pessoa ou pessoa jurídica por
danos diretos, indiretos, especiais, acidentais, consequenciais ou qualquer outro dano, com base em

qualquer uso deste site ou de qualquer outro site ao qual a web site da Intermec está ligado, incluindo,
sem limitação, qualquer perda de lucros, interrupção de negócios ou perda de programas ou
informações, mesmo que Intermec foi especificamente avisada da possibilidade de tais danos.

