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Bem-vindo ao site do TFX Startup (o “Site TFX”). O “TFX Startup” oferece a você os
serviços do “Blenner OS” sujeitos aos seguintes termos de uso: (“Termos do Site”). Ao
visitar o Site Blenner OS, você, ora também designado como "usuário", aceita os Termos
do Site. Por favor, leia-os com atenção. Além destes Termos, ao usar qualquer dos
serviços, conteúdos ou outros materiais do TFX Startup atuais ou futuros, você também
estará sujeito aos termos do Contrato do TFX Startup com o Cliente ou de um outro
contrato que venha reger o uso que você fará de nossos serviços (o “Contrato”).;

PRIVACIDADE
Por favor, analise nossa Política de Privacidade em nosso site para familiarizar-se com as
práticas que adotamos, porque elas também se aplicam às suas visitas ao Site TFX
Startup e derivados. Para maiores informações, acesse: tfxstartup.com/privacidade.

COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS
Ao visitar o Site TFX Startup ou nos enviar e-mails, o usuário se comunica conosco e nos
dá seu consentimento para receber nossos comunicados de forma segura e eletrônica.
Nossa comunicação com o usuário será por e-mail e pelo Painel de Controle ou pela
publicação de avisos no próprio Site Blenner OS. O usuário reconhece que todos os
contratos, avisos, divulgações e outros comunicados fornecidos eletronicamente pelo
TFX Startup, atendem qualquer requisito legal no sentido de que tais comunicações
sejam formuladas por escrito.

DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo incluso no Site TFX Startup – tais como textos, gráficos, logomarcas,
ícones de botão, imagens, downloads digitais, compilação de dados e software – é de
propriedade do “TFX” ou de seus respectivos fornecedores e está protegido pelas Leis
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Internacionais sobre direitos autorais. A compilação de todo o conteúdo do Site TFX
Startup é de exclusiva propriedade do “TFX” e/ou “TFX Startup” e está protegido pelas
leis dos Estados Unidos e leis internacionais sobre direitos autorais.

A CONTA DO CLIENTE
Ao usar o Site Blenner OS, o usuário se torna responsável por manter o sigilo de sua
conta e de sua senha junto ao TFX Startup e por restringir o acesso a seu computador
bem como aceita a responsabilidade por todas as atividades que ocorram ao amparo de
sua conta ou senha. O TFX Startup reserva-se o direito de recusar serviços, encerrar
contas, editar ou retirar o conteúdo do site a seu exclusivo critério.

RECLAMAÇÕES RELATIVAS A DIREITO AUTORAL
O TFX Startup respeita a propriedade intelectual. Se o usuário acreditar que seu
trabalho foi copiado de qualquer forma que constitua infração de direito autoral,
recomenda-se que ele entre em contato para Reivindicações por Infringência de Direito
Autoral. Para maiores informações envie um e-mail: atendimento@blenneros.net.

Ao utilizar nossos serviços, você está concordando com os termos (“Termos de Uso”) do
TFX Startup e dos demais serviços que o compõem.
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