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Termo de uso
O presente termo de uso aplica-se a quaisquer conteúdos providos pela NECTON,
inclusive sistemas eletrônicos de negociação.
O seu acesso e continuidade na utilização do conteúdo implica aceitação automática
e integral dos termos e condições estabelecidos neste, bem como a quaisquer
alterações futuras, que podem ser realizadas a qualquer momento e sem aviso prévio.
Caso discorde dos termos e condições aqui estabelecidos, você deve interromper,
imediatamente, o uso dos mesmos, sob pena de aceita-los integralmente.
É expressamente proibido qualquer tipo de utilização, cópia, reprodução, modificação,
distribuição, publicação integral ou parcial, comercial ou não deste material e suas
informações ou veiculação de qualquer tipo ou forma, parcial ou totalmente, sem a
prévia e expressa autorização da NECTON.
Do Uso da Rede Mundial de Computadores e de Sistemas Eletrônicos de
Negociação para a Compra e Venda de Valores Mobiliários
As operações realizadas via rede mundial de computadores (internet), estão
sujeitas a interrupções devido a problemas temporários de comunicação entre o
seu computador, os servidores da Spinelli e ou os servidores das Bolsas. Estas
interrupções podem suspender e ou invalidar suas ordens e operações.
A corretora se isenta da responsabilidade no caso de falhas nos serviços
disponibilizados por terceiros (provedores de internet, empresas responsáveis pela
hospedagem do site, empresas de software, entre outros).
Uso do Conteúdo e Copyright
Todo o conteúdo e os designs disponibilizados pela NECTON são protegidos por
copyright, bem como seus provedores de conteúdo ou colaboradores, e é protegido
pela lei de direitos autorais. Todos os direitos são reservados. O conteúdo é possuído
e administrado pela NECTON, em conjunto com terceiros através de relações
contratuais.
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Você concorda em não reproduzir, retransmitir, disseminar, vender, distribuir, publicar
ou explorar comercialmente, a qualquer título ou forma, parcial ou totalmente, o
conteúdo da NECTON sem expressa autorização escrita, além de não utilizar o
conteúdo para qualquer propósito fora da lei. Você concorda em acessar o conteúdo
por requisições manuais, e não através de quaisquer rotinas programáveis como
macros, scripts ou qualquer outro tipo de automação.
O conteúdo pode ser utilizado somente para uso pessoal e não comercial.
Marcas Registradas
Todas as marcas, serviços, ferramentas proprietárias, sistemas, aplicativos, gráficos,
bem como demais domínios de internet registrados pela NECTON, são de propriedade
da NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
COMODITTIES, inclusive, os direitos de propriedade intelectual que são reservados
para o seu uso próprio.
Isenção de Garantias e Limitação de Responsabilidades
O conteúdo apresentado pela NECTON e seus sistemas de negociação podem
apresentar defasagem caso requerido e especificado pelas bolsas, pelos provedores e
ou contribuidores, bem como caso fortuito e de força maior.
É de pleno conhecimento que embora as informações, análises, cotações e demais
conteúdos fornecidos pela NECTON sejam obtidos de fontes confiáveis, a NECTON,
seus diretores, funcionários e fornecedores, não podem ser responsabilizados em
hipótese alguma por, incluindo, mas não se restringindo a, quaisquer perdas ou
prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações que o
usuário deste site ou terceiro venha a incorrer pelo uso das mesmas, sendo que você
usuário do site concorda em não responsabilizar a Concórdia por qualquer inexatidão,
erro, omissão ou atraso em qualquer informação ou transmissão de informação; perda
ou prejuízo decorrente ou ocasionado por erro, omissão, degradação de desempenho
ou interrupção no fornecimento de informações, devido a qualquer ato ou omissão
da Concórdia, seus fornecedores, ainda, a caso fortuito, força maior ou qualquer outra
causa, nem tão pouco fornecer a terceiros como suas as informações aqui dispostas.
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