Termos de Uso
A Chemours Company, suas afiliadas e subsidiárias (coletivamente “Chemours”), oferecem este
site (o “Site”) a você sujeito aos seguintes termos e condições, bem como quaisquer termos e
condições adicionais encontrados em todo o Site que são aqui incorporados por referência
(“Termos”). O uso deste Site deve ser sua concordância em cumprir estes Termos. Caso não
concorde com os Termos, não use este Site. Se você tiver quaisquer dúvidas sobre estes termos,
entre em contato. Em caso de conflito entre os termos e condições aqui contidos e quaisquer
termos e condições adicionais encontrados neste Site, como garantias, limitações de
responsabilidade e cláusulas de resolução de disputas, os termos e condições adicionais
encontrados em outras partes deste Site prevalecerão como pertinentes ao negócio, produto,
serviço ou informação em particular a que se aplicam.

Restrições gerais de uso
A Chemours ou terceiros que concedem direitos à Chemours detêm todos os direitos, títulos e
interesses referentes aos materiais deste Site, que são de propriedade da Chemours ou de terceiros.
A Chemours concede a você uma licença limitada, pessoal, não exclusiva e intransferível para usar
e exibir os materiais, restringindo o acesso somente em seu computador pessoal apenas para fins
associados à sua interação com este site da Chemours. Exceto conforme declarado aqui, você não
tem o direito de copiar, baixar, exibir, executar, reproduzir, distribuir, modificar, editar, alterar ou
melhorar qualquer um dos materiais de qualquer maneira. Esta licença limitada termina
automaticamente, sem aviso prévio, caso qualquer um destes Termos seja violado. Após o término,
você deve destruir imediatamente todos os materiais baixados e impressos. Você não tem direito,
título ou interesse (e nenhum direito autoral, marca registrada ou outro direito de propriedade
intelectual) no Site ou em qualquer material e você concorda em não “enquadrar” ou “espelhar” o
Site, qualquer material contido ou acessível a partir deste Site em qualquer outro servidor ou
dispositivo baseado na Internet sem a autorização prévia por escrito da Chemours.
Para acessar certas partes do Site (por exemplo, o Portal de Comércio Eletrônico Ti-Pure™ Flex),
você pode receber ou ter de criar certos nomes de usuário e senha (“Credenciais”), além de
informações de preços para as quais você precisa ter acesso às suas Credenciais. . Você precisa
manter suas Credenciais, bem como informações sobre preços, como informações confidenciais e
não compartilhar tais Credenciais ou informações sobre preços com terceiros que não sejam seus
funcionários ou contratados que estejam sujeitos a obrigações semelhantes de confidencialidade.
A Chemours não monitora rotineiramente suas postagens no Site, mas reserva-se ao direito de
fazê-lo. Entretanto, em nossos esforços para promover a boa cidadania na comunidade da Internet,
se a Chemours tomar conhecimento do uso inadequado do Site ou de qualquer um de seus
Serviços, a Chemours responderá de qualquer maneira que, a seu exclusivo critério, julgar

adequada. Você reconhece que a Chemours tem o direito de informar às autoridades policiais
quaisquer ações que possam ser consideradas ilegais, bem como quaisquer denúncias que receber
de tal conduta. Quando solicitada, a Chemours cooperará plenamente com as agências de
aplicação da lei em qualquer investigação de atividade ilegal alegada na Internet. Seu acesso ao Site
ou a qualquer subparte do Site (por exemplo, o Portal de Comércio Eletrônico Ti-Pure™ Flex)
pode ser rescindido a qualquer momento e por qualquer motivo pela Chemours.

Disponibilidade
A Chemours tem vários sites que oferecem produtos, serviços, conteúdo e várias outras
funcionalidades (coletivamente, os “Serviços”) para regiões específicas em todo o mundo. Os
Serviços oferecidos em uma região podem diferir daqueles em outras regiões devido à
disponibilidade, leis locais ou regionais, envio e outras considerações. A Chemours não oferece
nenhuma garantia ou representação de que um usuário em uma região pode obter os serviços do
site da Chemours em outra região e a Chemours pode cancelar o pedido de um usuário ou
redirecionar um usuário para o site da região dele se ele solicitar os Serviços oferecidos em um site
em outra região.
As informações que a Chemours publica na World Wide Web (nota: “Internet” usada acima)
pode conter referências ou referências cruzadas a produtos, programas e serviços da Chemours
que não são anunciados ou não estão disponíveis em seu país. Tais referências não implicam que a
Chemours pretenda anunciar tais produtos, programas ou serviços em seu país. Consulte o seu
contato comercial local da Chemours para obter informações sobre os produtos, programas e
serviços que podem estar disponíveis para você.

Links
Da Chemours para sites de terceiros
No seu uso deste site da Chemours, você pode entrar em contato, comprar produtos ou serviços,
ou participar de ofertas de anunciantes, membros ou patrocinadores deste site. Qualquer
transação, ofertas, compra ou promoção, incluindo a entrega e o pagamento de bens e/ou serviços
e qualquer outro termo, condição, garantia ou representação associada a tal transação, compra ou
oferta, é exclusivamente entre você e o terceiro aplicável. Você concorda que a Chemours não
assume qualquer obrigação ou responsabilidade por qualquer transação, compra ou oferta entre
você e qualquer terceiro.
Este site pode estar ligado a outros sites na World Wide Web (nota: “Internet” usada acima) que
não estão sob o controle ou mantidos pela Chemours. Tais links não constituem um endosso de
qualquer um dos sites pela Chemours. Você reconhece que a Chemours está te fornecendo esses

links apenas como uma conveniência e concorda que a Chemours não é responsável pelo
conteúdo ou links exibidos nesses sites aos quais você possa estar vinculado.

De sites de terceiros para a Chemours
Todos os links para sites da Chemours por terceiros (“parte vinculante”) devem ser aprovados
por escrito pela Chemours, exceto que a Chemours consente em links nos quais o link e as
páginas ativadas pelo link não:
Criam quadros ou ambientes de borda em torno de qualquer página ou materiais no site da
Chemours ou usam outras técnicas que alterem de alguma forma a apresentação visual ou a
aparência de qualquer conteúdo dentro do site da Chemours;
Criam comparações de produtos ou serviços da Chemours com produtos ou serviços da
concorrência;
Não replicam nenhum material no site da Chemours ou qualquer logotipo ou marca registrada
da Chemours sem o consentimento por escrito da Chemours;
Deturpam seu relacionamento com a Chemours;
Implicam que a Chemours aprova ou endossa a parte vinculante, o site da parte vinculante ou o
serviço da parte vinculante ou as ofertas de produto de qualquer forma;
Apresentam impressões falsas ou enganosas sobre a Chemours ou de outra forma prejudicar a
boa-fé associada ao nome e às marcas registradas da Chemours;
Contém conteúdo que possa ser interpretado como abusivo, ameaçador, ofensivo, profano ou
ofensivo, excessivamente violento ou que viole ou incentive outros a violar qualquer lei aplicável;
Contém conteúdo que pode ser interpretado como material obsceno, pornográfico ou
sexualmente explícito; e
Deve conter apenas conteúdo adequado para todas as faixas etárias.
Como uma condição adicional para ter permissão para vincular-se a este site, a parte vinculante
concorda que a Chemours pode, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, rescindir a
permissão para vincular a este site. Nesse caso, a parte vinculante concorda em remover
imediatamente todos os links para este site.
Ao vincular-se ao site da Chemours, a parte vinculante concorda em indenizar e manter a

Chemours segura e isenta de e contra toda e qualquer perda, custo, dano, reclamação, ação ou
responsabilidade resultante de tal link. A Chemours não se responsabiliza por quaisquer danos
indiretos, exemplares, incidentais, punitivos, especiais ou consequenciais com relação à
vinculação ou uso de tal link. A Chemours não oferece garantias expressas ou implícitas, com
respeito a tais links.
Se, de acordo com os termos acima, a exigência da parte vinculante de vincular-se a um site da
Chemours exigir a aprovação da Chemours ou se a parte vinculante tiver dúvidas sobre a
necessidade de a vinculação do link ser aprovada, use o formulário de contato e descreva seu
pedido na área de mensagens.

Renúncia de garantias
Seu uso deste Site é por sua conta e risco. Este Site pode incluir imprecisões ou erros que
possam afetar a qualidade dos materiais no Site. Os materiais não foram verificados
independentemente ou autenticados no todo ou em parte pela Chemours. A Chemours não
garante a precisão ou a pontualidade dos materiais. A Chemours não se responsabiliza por
quaisquer erros ou omissões nos materiais, sejam fornecidos pela Chemours ou por terceiros.
ESTE SITE É FORNECIDO A VOCÊ “COMO ESTÁ” E “ONDE ESTÁ”, SEM NENHUMA
GARANTIA. A CHEMOURS, PARA SI PRÓPRIA E QUALQUER TERCEIRO QUE
FORNECE MATERIAIS, SERVIÇOS OU CONTEÚDO A ESTE SITE, NÃO OFERECEM
DECLARAÇÕES OU GARANTIAS RELACIONADAS AO SITE, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, QUALIDADE, ADEQUAÇÃO, VERACIDADE, PRECISÃO OU
INTEGRIDADE DE QUALQUER MATERIAL, INFORMAÇÃO, PRODUTO, OU SERVIÇO
CONTIDO NO SITE. TODAS AS CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS,
SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS OU OUTRAS, INCLUINDO
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM OU NÃO INFRAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS, SÃO
RENUNCIADAS NESTE DOCUMENTO. A CHEMOURS NÃO É RESPONSÁVEL POR
VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO POR QUAISQUER DANOS DE QUALQUER TIPO,
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU PUNITIVOS, DECORRENTES OU
RELACIONADOS AO SITE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, SUAS
CONDIÇÕES USO DESTE SITE OU SUA INCAPACIDADE DE USAR O SITE, MESMO SE
A CHEMOURS TIVER AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Exceção para cidadãos europeus: SE VOCÊ RESIDE NA UNIÃO EUROPEIA, A CHEMOURS
NÃO EXCLUI OU LIMITA SUA RESPONSABILIDADE POR MORTE OU DANOS
PESSOAIS RESULTANTES DE NEGLIGÊNCIA.

Imprecisões ou erros
As descrições, imagens e outras representações de produtos neste site podem conter
imprecisões e erros. A Chemours não oferece nenhuma garantia ou representação com relação
à exatidão ou integridade de tais informações.
Além disso, os preços e a disponibilidade de produtos neste site podem ser alterados sem aviso
prévio a qualquer momento, a critério exclusivo da Chemours.
A Chemours tem o direito de recusar ou cancelar quaisquer pedidos feitos para produtos
listados a preço incorreto. A Chemours tem o direito de recusar ou cancelar tais pedidos, quer
a encomenda tenha sido confirmada ou não e o seu cartão de crédito cobrado. Se seu cartão de
crédito já foi cobrado pela compra e seu pedido for cancelado, a Chemours imediatamente
emite um crédito para sua conta de cartão de crédito no valor da cobrança.

Leis locais; Controle de exportação
A Chemours controla e opera este Site da sede nos Estados Unidos da América e não faz
nenhuma representação de que os materiais são adequados ou estarão disponíveis para uso em
outros locais. A menos que seja explicitamente declarado de outra forma, todos os materiais de
marketing ou promocionais encontrados neste Site são direcionados exclusivamente a
indivíduos, empresas ou outras entidades localizadas nos Estados Unidos. Se você usar este Site
de fora dos Estados Unidos da América, será totalmente responsável pela conformidade com
as leis locais aplicáveis, incluindo, entre outras, as regulamentações de exportação e
importação.
Os materiais deste Site estão sujeitos às Leis e Regulamentos da Administração de Exportação
dos Estados Unidos. O desvio de tais materiais contrários à lei dos Estados Unidos é proibido.
Nem os materiais, nem qualquer informação adquirida por meio do uso do Site, podem ser
adquiridos, enviados, transferidos ou reexportados, direta ou indiretamente, para países
proibidos ou embargados ou seus nacionais, nem podem ser usados para atividades nucleares,
armas biológicas químicas ou projetos de mísseis, a menos que especificamente autorizado
pelo Governo dos Estados Unidos para tais fins. Você deve cumprir estritamente todas as leis
de exportação dos Estados Unidos e assumir a responsabilidade exclusiva pela obtenção de
licenças para exportar ou reexportar conforme necessário.

Marcas comerciais
A Chemours™ e o logotipo da Chemours são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da The Chemours Company. ©2015 The Chemours Company.

Revisões do Termo de Uso
A Chemours pode revisar estes Termos a qualquer momento, sem aviso prévio, atualizando
esta publicação. Seu uso continuado do Site após tais modificações terem sido feitas constitui
sua aceitação de tais Termos revisados.

Lei aplicável
Qualquer ação relacionada a estes Termos é regida pela lei do Estado de Delaware, sem
considerar a escolha ou conflitos de provisões legais de qualquer jurisdição. Você concorda em
submeter-se à jurisdição dos tribunais localizados no Estado de Delaware, para a resolução de
todas as disputas decorrentes ou relacionadas a estes Termos e/ou seu uso do Site.

Atividades não autorizadas
Submissões e uso não autorizado de quaisquer materiais contidos neste Site podem violar leis
de direitos autorais, leis de marcas comerciais, as leis de privacidade e publicidade,
determinados estatutos e regulamentos de comunicações e outras leis e regulamentos
aplicáveis. Você é o único responsável por suas ações ou ações de qualquer pessoa usando seu
nome de usuário e/ou senha. Como tal, você deve indenizar e manter a Chemours e seus
executivos, diretores, funcionários, afiliados, agentes, licenciadores e parceiros de negócios
isentos de e contra todos e quaisquer custos, danos, responsabilidades e despesas (incluindo
honorários advocatícios) incorridos em relação para, surgindo de, ou com a finalidade de
evitar qualquer reclamação ou demanda de terceiros que o uso do Site ou o uso do Site por
qualquer pessoa usando seu nome de usuário e/ou senha (incluindo, sem limitação, sua
participação nas áreas de postagem ou seus Envios) viola qualquer lei ou regulamento
aplicável ou os direitos de terceiros.

