
Termos de Utilização

Termos de Utilização ("Termos")

Por favor leia cuidadosamente os presentes Termos de Utilização ("Termos", “Termos de 
Utilização” antes de utilizar o site http://www.controlpay.net.br e a aplicação móvel (o 
“serviço”) operado por Control Pay provedor de auditoria de frete (“nós”, “nosso”).
Seu acesso e utilização do Serviço está condicionado à sua aceitação e conformidade com
estes Termos. Estes Termos aplicam-se a todos os visitantes, usuários e outras pessoas que 
acessam ou usam o Serviço.

Ao acessar ou usar o Serviço, você concorda em ficar vinculado a estes Termos. Se 
você não concordar
com qualquer parte dos termos, não poderá acessar o Serviço.

Compras

Se você deseja comprar qualquer produto ou serviço disponibilizado através do Serviço 
("Compra"), poderá ser-lhe pedido que forneça determinadas informações relevantes para 
sua compra, incluindo, sem limitação, seus dados de contato.

Terminação

Podemos rescindir ou suspender o acesso ao nosso Serviço imediatamente, sem aviso 
prévio ou responsabilidade, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, se você violar os 
Termos. Todas as disposições dos Termos, que por sua natureza devem sobreviver ao 
término, sobreviverão à rescisão, incluindo, sem limitação, disposições de propriedade, 
isenções de garantia, indenização e limitações de responsabilidade.

Conteúdo

        A seção Conteúdo é para empresas que permitem que usuários compartilhem conteúdo em seus 
        sites ou aplicativos. 



Links para outros sites 

Nosso Serviço pode conter links para sites ou serviços de terceiros que não são de 
propriedade ou controlados pela ControlPay global Freight Audit. A ControlPay não tem 
controle e não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou 
práticas de quaisquer sites ou serviços de terceiros. Você também reconhece e concorda que 
a ControlPay não será responsável, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda 
causada ou alegadamente causada por ou relacionada com o uso ou confiança em qualquer 
conteúdo, bens ou serviços disponíveis em tais sites ou serviços.

Contate-nos

Se tiver qualquer pergunta sobre estes Termos, por favor queira contactar-nos.
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