TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Bem-vindo ao Intelbras Mobile View 2, um aplicativo mobile que torna possível o
gerenciamento das câmeras de seu DVR veicular.
Este acordo representa o contrato, como um todo, entre você e a Intelbras. Dessa forma,
visitando, tornando-se membro, ou fazendo download de nosso aplicativo, você
concorda, sem restrições, em aceitar os termos e condições de uso abaixo indicados,
uma vez que as disposições constantes do presente Termo de uso do usuário do
aplicativo móvel Intelbras Mobile View 2, externam nossa política de privacidade na
divulgação de seu conteúdo e protegem o software e a marca, de acordo com as
disposições das Leis Federais n. 9.609/98 e 9.279/96.
1. Aceite dos termos
Ao usar informações, ferramentas, recursos e funcionalidades do Intelbras Mobile View
2, você concorda com este acordo. Caso não concorde com todos os termos, não use
este site e não faça download de nosso aplicativo.
Revise todos os termos com cuidado antes de utilizar o aplicativo.
2. Modificação dos termos
Os proprietários e/ou mantenedores do aplicativo reservam-se o direito de modificar
este termo de uso e qualquer política que afete ou pertença ao aplicativo Intelbras
Mobile View 2 a qualquer tempo e independentemente de prévio aviso aos usuários. O
uso continuado do aplicativo após a mudança no Termo de uso será considerado como
uma aceitação do contrato. Se você não concordar ou não estiver satisfeito com as
mudanças no Termo de uso, deverá cancelar sua conta. Dessa forma, o usuário concorda
que periodicamente deve checar as eventuais modificações do Termo de uso,
disponibilizado na página web ou no próprio aplicativo, e ler as eventuais mensagens
que o Intelbras Mobile View 2 lhe encaminhe em relação ao Termo de Uso.
3. Política de uso
Não utilize indevidamente nossos serviços. É permitido ao usuário do aplicativo apenas
valer-se do que lhe é disponibilizado e dentro das condutas que não são vedadas pela
Lei brasileira. Haverá a possibilidade de suspensão ou cancelamento da prestação do
serviço ao usuário quando este descumprir nossos termos ou políticas, ou quando
houver suspeita de má conduta. Nesses casos, todas as condições adicionais do serviço,
tal como a entrega dos prêmios oferecidos, ficarão prejudicadas.
A comercialização do serviço caberá apenas a seu desenvolvedor ou distribuidor
autorizado. Ao efetuar o download do aplicativo e concordar com o presente Termo de
uso, o usuário receberá uma licença do proprietário para uso não comercial do serviço,
o que em nenhuma hipótese o tornará proprietário deste. Não há limitação de acesso
ao software.
A concordância com as condições deste termo de uso autoriza o Intelbras Mobile View
2 a proceder ao envio de mensagens publicitárias ou administrativas aos usuários,
cabendo-lhes desativar o envio dessas notificações, quando de seu interesse.
Você é responsável por qualquer atividade que ocorra em sua conta e concorda que não
vai alienar, transferir, licenciar ou ceder sua conta, nome e dados de usuário, ou
quaisquer direitos a outrem, com a exceção de pessoas ou empresas que estejam
expressamente autorizadas a criar contas em nome de seus empregadores ou clientes.
Você também declara que todas as informações que fornece ao Intelbras Mobile View

2 são verdadeiras, exatas, atuais e completas, sendo obrigação do usuário as atualizar
para manter a veracidade e exatidão das informações.
3.1 Conta no Intelbras Mobile View 2
A utilização do serviço está condicionada à realização do download do aplicativo e ao
registro eletrônico. O usuário deverá, portanto, criar sua conta e fornecer alguns dados
pessoais, além de escolher uma senha de acesso.
Parte de nossa política de privacidade inclui assegurar que seus dados pessoais não
serão divulgados a terceiros, ficando restritos aos desenvolvedores do serviço. Inclui,
também, a tentativa de recuperação de contas cuja senha de acesso tenha sido
esquecida pelo usuário. Esse procedimento será visivelmente oferecido no aplicativo,
mediante o fornecimento de dados por parte do usuário. Não há garantia de
recuperação do acesso a contas nessas condições. Por isso, você é responsável por
manter sua senha secreta e segura.
Além disso, você não deve difamar, perseguir, abusar, assediar, ameaçar, personificar
ou intimidar quaisquer pessoas ou entidades por meio desse serviço. Também não deve
postar informações particulares ou confidenciais, incluindo, sem limitação, informações
de cartão de crédito suas ou de qualquer outra pessoa, números de identidade, números
de telefone não públicos ou endereços de e-mail não públicos.
Você não pode utilizar o Serviço para qualquer finalidade ilegal ou não autorizada. Você
concorda em cumprir todas as leis, regras e regulamentações (por exemplo, federal,
estadual e municipal), aplicáveis ao uso do Serviço e de seu conteúdo, incluindo, mas
não limitado a, leis de direitos autorais.
Você não deve modificar, adaptar ou alterar o Serviço, ou modificar, adaptar ou alterar
outro site de modo a implicar falsamente que o usuário está associado ou se encontra
vinculado ao Intelbras Mobile View 2
Você não deve criar contas no Intelbras Mobile View 2 através de meios não
autorizados, incluindo, mas não limitado a, utilizar um dispositivo
automático, script, bot, spider, ou crawler.
Os usuários que não seguirem ou adequarem suas condutas a este Termo e condições
de uso do aplicativo poderão ter suas respectivas contas acessadas e desativadas
unilateralmente, independentemente de prévia notificação pelos desenvolvedores do
aplicativo.
5. Modificação do serviço prestado
Preocupamo-nos com a constante melhoria na prestação de nossos serviços. Por isso,
nossos desenvolvedores trabalham para oferecer ao usuário um sistema mais seguro,
interativo e atrativo. Como consequência isso poderá resultar na inclusão ou remoção
de funcionalidades no aplicativo ou na criação de novos limites aos serviços, o que
poderá modificar a forma de interação do usuário.
6. Garantias e responsabilidades
Este aplicativo é fornecido pelos detentores de seus direitos autorais e colaboradores
"no estado em que se encontra", e eles não fornecem qualquer garantia expressa ou
implícita, inclusive, entre outras, garantias implícitas de comercialidade e adequação a
fins específicos. Sob nenhuma circunstância os detentores dos direitos autorais ou seus
colaboradores se responsabilizam por danos diretos, indiretos, emergentes, especiais,
imprevistos ou multas causados, em qualquer matéria de responsabilidade, seja
contratual, objetiva ou civil (inclusive negligência ou outras), que venham a decorrer de

qualquer forma do uso deste aplicativo, mesmo que advertida a possibilidade de tais
danos.
7. Suportes técnicos
Os suportes técnicos do aplicativo ocorrerão na medida em que eventuais falhas no
serviço forem detectadas pelos programadores. A validade técnica para cada versão
disponibilizada é por prazo indeterminado. Dentro desse período, o usuário poderá
informar problemas que estejam ocorrendo no aplicativo ou em seu uso e, assim, ser
atendido pelo suporte técnico que analisará o pedido e responderá conforme a situação.
8. Proteção à marca
O nome Intelbras Mobile View 2 e logotipo são marcas registradas, e não podem ser
copiados, imitados ou utilizados, no todo ou em parte, sem permissão prévia por
escrito da Intelbras, exceto quando de acordo com eventual estipulação contratual
permissiva. Além disso, todos os cabeçalhos, gráficos personalizados, ícones
e scripts são marcas comerciais do Intelbras Mobile View 2, e não podem ser
copiados, imitados ou utilizados, no todo ou em parte, sem permissão prévia por
escrito da Intelbras.

