
    

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENS “VISIONLINK®”  

 

Avisos 

O serviço de gerenciamento de bens “VisionLink®” consiste em um serviço baseado em aplicativo produzido pela VirtualSite 
Solutions LLC (“VSS”) e é hospedado e distribuído através deste website pela Trimble Inc. (“Trimble”). 

Aviso de Isenção de Responsabilidade em Geral. Todo o conteúdo e informações constantes deste website, incluindo texto, 
gráficos, logotipos, imagens, links e software são FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE ENCONTRAM" SOMENTE COMO 
CONVENIÊNCIA PARA REVENDEDORES E CLIENTES USUÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENS 
VISIONLINK, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO VIOLAÇÃO. 
Nem a VSS nem a Trimble assumem responsabilidade pela precisão de tais informações e outros conteúdos do website, e 
tampouco garantem que o conteúdo ou as informações estão atualizadas ou que este website estará disponível em qualquer 
ocasião específica ou local, ou que quaisquer defeitos ou erros serão corrigidos ou que está livre de vírus ou outros 
componentes danosos. O seu uso deste website corre por seu próprio risco. A VSS e a Trimble poderão alterar o conteúdo e 
informações, e alterar os produtos ou serviços mencionados, a qualquer tempo, sem aviso. A referência a produtos ou serviços 
que não sejam os da VSS ou da Trimble é apenas para fins informativos, e não caracterizam validação ou recomendação. 

Comunicações do Usuário.  Se você optar por responder diretamente à VSS ou à Trimble com comentários, dúvidas, sugestões, 
ideias ou outros itens semelhantes relacionados com este website ou os produtos e serviços disponibilizados neste website, 
você concorda que tais informações são consideradas não confidenciais, e que nem a VSS nem a Trimble tem a obrigação de 
responder suas mensagens, e que estas poderão copiar, utilizar, revelar e distribuir as informações a outros sem restrições 
(incluindo para desenvolvimeto, fabricação e marketing de produtos e serviços incorporando tais informações), sem que isso 
enseje responsabilidade perante você ou qualquer outra parte por qualquer pagamento ou remuneração. 

Privacidade. Para compreender as práticas gerais de privacidade de dados adotadas pela Trimble, você poderá examinar a 
nossa Política de Privacidade, que poderá ser acessada a qualquer tempo a partir da nossa página inicial deste Website. Os 
termos adicionais de privacidade e de usuário final expressamente aplicáveis ao seu uso do serviço de gerenciamento de bens 
“VisionLink” estão estabelecidos no Termos de Uso & Contrato de Licença de Uso para Usuário Final do Serviço “VisionLink”, 
podendo ser acessado a qualquer tempo a partir da página inicial deste Website. 

Idioma Oficial. O idioma oficial deste aviso é o Inglês. Para fins de interpretação ou na hipótese de conflito entre as versões em 
Inglês e em outros idiomas deste aviso, a versão no idioma Inglês prevalecerá. 
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