
TERMOS DE USO

Esta Política de Uso se aplica à Mais Networks Soluções e suas subsidiárias ou marcas ("Mais Networks" ou "Mais
Networks Soluções" ou "The SSL Security" ou “certificadossl.inf.br” ou "nos" ou "nosso") e descreve as políticas 
que assumimos ao coletar, usar e salvaguardar sua informação pessoal.

A Mais Networks fornecerá seus produtos e serviços ao cliente sob os seguintes termos e condições. Os termos 
de uso formam um acordo entre a Mais Networks e o cliente e destinam-se a proteger a integridade e a 
responsabilidade da Mais Networks e do cliente. Esses termos podem ser alterados a qualquer momento.

O Cliente entende e concorda que; qualquer produto ou serviço é fornecido em uma base real e que a Mais 
Networks não assume nenhuma responsabilidade pela pontualidade, exclusão, entrega incorreta ou falha em 
armazenar quaisquer configurações de comunicações ou personalização do cliente.

Uso Ilegal/Proibido

Você não deve usar o site da Mais Networks para qualquer propósito que seja ilegal, abusivo, calunioso, 
ameaçador ou para a transmissão de qualquer vírus ou qualquer outro código de computador, arquivos ou 
programas que são projetados ou susceptíveis de interromper, danificar, destruir qualquer computador hardware
ou software ou interferir de alguma forma com as operações normais do site da Mais Networks.

Você reconhece e concorda que o site da Mais Networks pode conter links para sites operados por terceiros 
("Sites de Terceiros"). Você também reconhece que esses links são apenas para sua conveniência e a Mais 
Networks não endossa, nem pretende controlar, monitorar ou verificar o conteúdo dos sites de terceiros. A Mais 
Networks não será responsável pelo conteúdo dos sites de terceiros ou por qualquer perda, dano ou lesão 
sofrida por você decorrente do uso por você de um site de terceiros.

Propriedade Intelectual

Você reconhece e aceita que todos os direitos autorais, direitos de banco de dados e quaisquer outros direitos de
propriedade intelectual que subsistam no design, layout, processos, funções, dados e conteúdo do site da Mais 
Networks são de propriedade de seus detentores.

Outros Termos e Condições

O cliente concorda que determinados produtos e serviços podem ter seus próprios termos e condições, 
contratos de assinantes ou similares e, ao comprar, solicitar ou usar, o cliente concorda com esses termos e 
condições, contratos ou similares.

1. A Mais Networks pode suspender ou bloquear o acesso a um serviço, ou todos os serviços, sem aviso prévio, 
por qualquer uma das seguintes razões: 

Outros Termos e Condições

1. www.comodo.com/repository/terms.php
2. cabforum.org
3. www.digicert.com/security-terms/


