
                          
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE 

1. Apresentação e Definições: 

 

Este site é de propriedade, mantido, e operado por Evolução Solar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.xxx.xxx/0001-09.  

Os termos e condições que devem ser observados pela Evolução Solar e pelos 

clientes/consumidores, conforme as definições descritas na utilização do Site, de suas 

ferramentas e de suas funcionalidades. O acesso a utilização da Evolução Solar é 

facultativo a quaisquer usuários.  

Para os fins destes Termos e Condições de Uso, bem como das Políticas, os termos 

abaixo terão os seguintes significados: 
 

• Contato: É o Serviço de Atendimento ao Consumidor disponibilizado pela 

Evolução Solar por meio dos canais de comunicação indicados no site. 

• Clientes: Usuários que acessam o site e preenchem o cadastro formalizando 

uma Conta de Acesso. 

• Compra: Transação realizada pelo cliente ao adquirir um dos produtos 

oferecidos à venda no Site, mediante ao pagamento do valor da compra. 

• Políticas: Conjunto de ações que compõem todas as diretrizes na negociação, 

venda, segurança, garantia e propriedade intelectual da Evolução Solar.  

• Propriedade Intelectual: Todos os bens de propriedade intelectual de 

titularidade da Evolução Solar, ou de terceiros, cujo o uso seja autorizado à 

Evolução Solar. 

• Usuários: Quaisquer pessoas que acessem o Site, incluindo visitantes 

anônimos e Clientes já cadastrados. 

 

2. Regras de Utilização do Site: 

 

O Cliente/Usuário obriga-se a utilizar o Site respeitando e concordando com os Termos 

e Condições de Uso, bem como a Legislação vigente, conforme descrito: 

I. Não Lesar os direitos de terceiros, independente de sua natureza, em 

qualquer momento. 

II. Executar quaisquer atos que impeçam o acesso e a utilização do Site aos 

demais usuários. 

III. Acessar ilicitamente o Site ou sistemas de informação de terceiros 

relacionados ao Site ou à Evolução Solar sob qualquer meio ou forma. 



                          
IV. Difundir programas ou vírus capazes de causar danos de qualquer natureza. 

V. Utilizar quaisquer atos que não os habilitados ou recomendados no Site para 

obtenção de informações, conteúdos e serviços. 

VI. Realizar quaisquer atos que possam advir prejuízos ou danos à Evolução 

Solar e aos usuários do Site. 

VII. Realizar ou permitir a alteração do site, traduzir, modificar, alterar a 

linguagem, compilar, decompilar, modificar, alugar, sublocar, divulgar, 

reproduzir, transmitir, distribuir, usar ou, de outra maneira, dispor do Site ou 

das ferramentas e funcionalidades nele disponibilizadas sob qualquer meio e 

forma, inclusive de modo a violar direitos da Evolução Solar (inclusive de 

Propriedade Intelectual ) e/ou de terceiros. 

VIII. Interferir na segurança ou cometer atos no uso indevido contra o Site ou 

qualquer recurso do sistema, rede ou serviço conectado ou que possa ser 

acessado por meio do Site, devendo acessar o Site apenas para fins lícitos e 

autorizados. 

IX. Utilizar o domínio Evolução Solar na criação de links ou atalhos a serem 

disponibilizados em e-mails não solicitados (mensagens spam) ou em 

websites de terceiros ou do próprio usuário ou para a utilização de qualquer 

tipo de ação que possa vir a causar danos e prejuízos a Evolução Solar ou 

terceiros. 

X. Criar aplicativos automatizados de coleta e seleção dos dados para realizar 

operações massificadas ou para quaisquer finalidades u, ainda, para coletar 

e transferir quaisquer dados que possam ser extraídos do Site para fins não 

permitidos ou ilícitos. 

XI. Difundir mensagens e finalidades não relacionadas com o Site, incluindo 

mensagens de cunho racista, étnico, político, religioso, cultural ou 

depreciativo, difamatório e/ou calunioso de qualquer pessoa ou grupo social. 

XII. A Evolução Solar poderá, a qualquer tempo bloquear, restringir, desabilitar 

ou impedir o acesso de qualquer Usuário ao Site, total ou parcialmente, sem 

qualquer aviso prévio, sempre que for detectada conduta inadequada do 

Usuário, sem prejuízo de medidas administrativas, extrajudiciais e judicias 

que julgar convenientes.  


