TERMOS DE USO
UNITEC S.A. agradece o seu interesse nesses produtos e sua visita a este site.
Aviso Legal
A seguir estão os termos do contrato entre você e UNITEC S.A. Ao acessar, navegar e / ou
utilizar este site, você reconhece que leu, entendeu e aceitou esses termos e concorda em
cumprir com leis e regulamentos. Se você não concorda com estes termos, não use este site.
Todos os direitos reservados. Propriedade Intelectual.
Todos os direitos deste site, bem como a propriedade ea gestão dos mesmos, são reservados e
de propriedade da UNITEC S.A.
O conteúdo deste site, incluindo texto, logos, nomes de domínio, gráficos e todo o design em
geral, así como seu banco de dados e software, é propriedade da UNITEC SA ou tem direito a
utilizar ao abrigo de licenças concedidas uso e é protegida por legislação nacional e
internacional sobre propriedade intelectual.
Se o usuário considera que o site viola ou tenta de alguma forma contra os direitos de
propriedade intelectual de terceiros devem notificar UNITEC S.A. na direcção indicada nestes
Termos e Condições, acompanhado de toda a informação e documentação necessárias para
apoiar a consideração acima.
Brands
Todas as marcas são os sites de UNITEC SA, incluindo a marca "SEVERBON" é protegida por lei
de marca registrada (Lei 22,362 ).
Sem prestação de garantias
Embora este site foi feito com seriedade e resposable, UNITEC SA ele não garante que as
informações aqui contidas são livres de erros ou imprecisões .
UNITEC S.A. não assume nenhuma responsabilidade pela exatidão das informações fornecidas,
eo uso de tais informações é da exclusiva responsabilidade do seu receptor.
UNITEC S.A. não garante que os problemas que são relatados a ser resolvido pela utilização de
qualquer informação fornecida por UNITEC SA.
Informações sobre o produto UNITEC S.A.
Todas as informações, especificações e imagens dos produtos contidos neste site são baseados
nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação.

Todos os produtos exibidos em nosso site estão sujeitas à disponibilidade de cada importador
e comprovação estoque disponível.
As imagens são a título de ilustração.
As informações contidas nesse site podem ser modificados e / ou atualizadas sem aviso prévio.
Unitec SA também pode fazer melhorias e / ou alterações nos produtos e / ou serviços
descritos nestas páginas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Nome e endereço comercial
A denominação social da empresa é UNITEC SA, com sede em Luis Fanti nº 1711, Cidade de
Rafaela, na província de Santa Fé, Argentina. CUIT 30-68440460-8.
Anúncios e links
Quando o usuário "cliques" em anúncios ou links para terceiros e entrar em outros sites que
não pertencem a UNITEC SA estará sujeita aos termos e condições do site. O usuário deve ler
atentamente o seu acesso e uso políticas.
UNITEC S.A. não garante a legalidade, pontualidade, qualidade e utilidade do conteúdo,
operações e informações comunicadas , jogou e / ou envolver-se em terceiro sites vinculados,
nem a ausência de nocividade de tal conteúdo ou serviços, de modo que o usuário se isenta de
qualquer responsabilidade UNITEC SA os conteúdos incluídos nos referidos sites ou serviços
que eles fornecem ou promovem.
Lei e Jurisdição
Estes Termos de Uso são regidos sem exceção e em todos os aspectos pelas leis da Argentina e
será interpretado em conformidade.
Para qualquer disputa ou controvérsia decorrente da interpretação, validade, âmbito e / ou
aplicação destes termos de uso conflito comunicar com UNITEC SA irrefutavelmente,
encaminhando sua reivindicação.
Para qualquer ação legal que possa ser necessária será tribunais competentes da cidade de
Rafaela , Santa Fe, Argentina.

