TERMOS DE USO
Data de entrada em vigor destes Termos de Uso: 1º de Janeiro de 2017
Data da última atualização: Janeiro de 2017

IMPORTANTE: REVEJA CUIDADOSAMENTE ESTES TERMOS DE USO E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DA MEAD JOHNSON ANTES DE USAR O SITE. AO CLICAR NO BOTÃO “EU CONCORDO” OU
MARCAR A CAIXA DE SELEÇÃO, VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE LEU, ENTENDEU E
CONCORDA COM ESSES TERMOS DE USO E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA MEAD JOHNSON.
Bem vindo ao site www.sustagen.com.br (o “Site”)
1.

Escopo destes Termos de Uso

O Site é oferecido pela Mead Johnson do Brasil Comércio e Importação de Produtos de
Nutrição Ltda., proprietária da marca Sustagen, bem como por suas subsidiárias e afiliadas
(coletivamente, “MEAD JOHNSON”). Estes termos de uso (os “Termos de Uso”) regem o seu uso
do Site e constituem um contrato vinculante entre você e a MEAD JOHNSON.
2.

Licença e uso do Site

Sujeito a estes Termos de Uso, a MEAD JOHNSON concede a você um direito não-exclusivo,
não-transferível e limitado para acessar, usar e exibir o Site. Você não interferirá nem tentará
interferir na operação do Site, nem alterará ou tentará alterar o Site ou qualquer parte deste de
nenhum modo.
3.

Privacidade e Cookies

A nossa Política de Privacidade descreve as práticas de privacidade e uso de cookies pela
MEAD JOHNSON, e seu consentimento à tal Política é fundamental para seu uso integral do Site
e nossa coleta dos seus dados. Clique aqui para acessar a Política de Privacidade de MEAD
JOHNSON.
4.

Propriedade Intelectual

Todas as marcas, nomes comerciais, logos, conjunto imagem (trade-dress), fotos, desenhos,
vídeo e outros direitos de propriedade intelectual publicados no Site são de titularidade e uso
exclusivo da MEAD JOHNSON ou seus licenciantes. Salvo disposição em contrário nesse Termos
de Uso, você não poderá reproduzir, executar, criar obras derivadas, republicar, fazer upload,
editar, enviar, transmitir ou distribuir, por qualquer meio, quaisquer materiais oriundos do Site (os
“Materiais do Site”), sem a autorização prévia e por escrito da MEAD JOHNSON.
Entretanto, você poderá efetuar download ou fazer cópia dos Materiais do Site, de acordo
com as seguintes condições:
a) O uso dos Materiais do Site deverá ser exclusivamente pessoal, doméstico e nãocomercial, ficando vedada a sua publicação ou reprodução sem a autorização prévia
e por escrito da MEAD JOHNSON;
b) Todos os direitos autorais e outros avisos contidos nos Materiais do Site deverão
permanecer intactos; e
c) Os Materiais do Site não poderão ser modificados ou alterados de qualquer forma.

Para fins de esclarecimento, qualquer modificação ou alteração dos Materiais do Site ou de
qualquer parte deles, ou o uso dos Materiais do Site para outras finalidades constitui violação
dos direitos autorais e de outros direitos exclusivos da MEAD JOHNSON, estando sujeitos às
penalidades previstas na legislação aplicável.
5.

Links para sites de terceiros

O Site pode conter links para sites de terceiros, que são disponibilizados tão somente para sua
conveniência. A disponibilização desses links não significa que estes sites de terceiros, o
conteúdo disponibilizado nestes sites ou as práticas de privacidade desses sites sejam
endossados ou aprovados pela MEAD JOHNSON.
A MEAD JOHNSON não é responsável e não controla o conteúdo e as práticas de privacidade
desses sites de terceiros, que estão sujeitos a termos de uso e políticas de privacidade diferentes.
Sugerimos que você leia atentamente os termos de uso e a política de privacidade de cada
site de terceiro que você visitar.
6.

Limitação de Responsabilidade

O conteúdo do Site é disponibilizado somente para fins informativos e todas as figuras são
meramente ilustrativas.
A MEAD JOHNSON envida todos os seus esforços para assegurar que o conteúdo do Site seja
verídico, correto, certo e confiável, contudo não confere quaisquer garantias no que concerne
à sua veracidade, certeza e confiabilidade. A MEAD JOHNSON reserva-se o direito de corrigir,
atualizar ou modificar, a qualquer momento e sem prévio aviso, o conteúdo do Site.
O SITE, O CONTEÚDO DO SITE E OS MATERIAIS DO SITE SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM” E SEM GARANTIAS DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, NA MAIOR
EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A MEAD JOHNSON NEGA TODAS AS
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR, EXATIDÃO, INTEGRIDADE,
DISPONIBILIDADE, SEGURANÇA, COMPATIBILIDADE E NÃO INFRAÇÃO. A MEAD JOHNSON NÃO
GARANTE QUE A DISPONIBILIDADE OU AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SITE, NO CONTEÚDO DO SITE
OU NOS MATERIAIS DO SITE NÃO SERÃO INTERROMPIDAS OU ISENTAS DE ERRO, QUE OS DEFEITOS
SERÃO CORRIGIDOS, OU QUE O SITE OU O SERVIDOR QUE O TORNE DISPONÍVEL ESTEJAM LIVRES
DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS. A MEAD JOHNSON NÃO GARANTE OU FAZ
NENHUMA DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO AO USO OU AOS RESULTADOS DO USO DO SITE, DO
CONTEÚDO DO SITE OU DOS MATERIAIS DO SITE, EM TERMOS DE SUA CORREÇÃO, EXATIDÃO,
CONFIABILIDADE OU DE OUTRO MODO.
7.

Alterações a estes Termos de Uso

Estes Termos de Uso poderão ser alterados pela MEAD JOHNSON de tempos em tempos.
As alterações aos Termos de Uso somente serão aplicáveis após a entrada em vigor dos termos
revisados. A MEAD JOHNSON reserva-se o direito de modificar ou atualizar estes Termos de Uso
sem necessidade de notificação prévia aos usuários, a qualquer tempo.
8.

Legislação aplicável

Estes Termos de Uso são regidos pelas leis do Brasil.
9.

Como entrar em contato

Caso tenha qualquer dúvida, comentário ou preocupação relacionados a estes Termos de Uso,
você pode entrar em contato com a MEAD JOHNSON por qualquer um dos seguintes meios:


Por e-mail:
sac@mjn.com
Por favor, especifique o assunto no respectivo campo do e-mail, para nos ajudar a
agilizar a identificação e revisão do seu e-mail.



Por correio:
Mead Johnson Nutrition do Brasil Ltda.
A/C Serviço de Atendimento ao Consumidor
Avenida das Nações Unidas nº 14.171, 8º andar, Torre Marble
CEP 04794-000, Vila Gertrudes
São Paulo-SP, Brasil.

Ao clicar no botão “Eu Concordo” ou marcar a caixa de seleção, eu reconheço e concordo
que li, compreendi e concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade da MEAD
JOHNSON.

