Termos de Uso
Última Atualização: 4 de janeiro de 2018
LEIA OS TERMOS DE USO COM ATENÇÃO. SEU ACESSO AO SITE OU O USO
DELE (CONFORME DEFINIDO ABAIXO) INDICA UMA ACEITAÇÃO EM CUMPRIR
COM OS TERMOS DE USO ENTÃO VIGENTES.
1. Você estará de acordo com estes Termos ao acessar ou utilizar este site. Seu
acesso a qualquer site de propriedade ou controlado pela The Coca-Cola Company
(a "Empresa" ou "nós") e o uso dele, e que esteja vinculado a estes Termos
(conforme definidos abaixo), juntamente com qualquer site sucessor, incluindo os
Conteúdos, Serviços e Softwares (conforme definido abaixo) acessíveis em relação
ao referido site (coletivamente, o "Site") são regidos pelos termos de uso
estabelecidos aqui (os "Termos de Uso" ou os "Termos"). Ao acessar ou usar o
Site, você aceita, sem limitação ou qualificação, estes Termos de Uso e reconhece
que quaisquer outros contratos entre você e a Empresa são substituídos em relação
ao objeto do presente instrumento. Caso não concorde em aceitar estes Termos de
Uso sem limitação ou qualificação, saia do Site e cesse todo o acesso ao site e uso
do mesmo. Estes Termos regem seu acesso ao Site e o uso dele
independentemente da forma como o Site é acessado – p. ex., seja por meio da
Internet, por meio de um Wireless Access Protocol (geralmente referido como
"WAP"), por meio de uma rede móvel ou de qualquer outra forma.
AO UTILIZAR O SITE, VOCÊ AFIRMA SER RESIDENTE LEGAL DOS 50 ESTADOS
DOS ESTADOS UNIDOS, DO REINO UNIDO, DA AUSTRÁLIA, ÍNDIA, NIGÉRIA,
CHINA, BRASIL OU MÉXICO E TER DEZOITO (18) ANOS DE IDADE OU MAIS.
VOCÊ TAMBÉM AFIRMA, AO ACESSAR OU USAR O SITE, QUE TEM IDADE
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO OU, CASO NÃO TENHA, QUE
OBTEVE O CONSENTIMENTO DE SEUS PAIS OU TUTORES PARA CELEBRAR
ESTE CONTRATO.
2. Regras de Conduta. Durante o acesso ou o uso do Site, é necessário que você
cumpra todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Além disso, esperamos que
os usuários do Site respeitem os direitos e a dignidade dos demais. Seu acesso e
uso do Site estão condicionados à sua conformidade com estes Termos de Uso,
incluindo as regras de conduta estabelecidas nesta seção.
Você concorda em não:
•
•

Publicar, transmitir ou disponibilizar de outra forma, por meio de e em relação ao
Site:
Qualquer conteúdo que seja ou possa ser (a) ameaçador, abusivo, coercitivo,
degradante, com discurso de ódio ou intimidante; (b) falso, enganador,
difamatório ou calunioso; (c) fraudulento ou delituoso; (d) profano, obsceno,
indecente, pornográfico ou censurável de qualquer outra forma; ou (e) protegido

•

•
•

•

•

•

pela lei de direitos autorais, marca registrada, segredo comercial, direito de
publicidade ou outro direito de propriedade sem o consentimento prévio
expresso do proprietário do referido direito.
Qualquer material que promova intolerância, racismo, ódio ou dano contra
qualquer grupo ou indivíduo ou que promova discriminação baseada em raça,
gênero, religião, nacionalidade, deficiência, orientação sexual ou idade;
Qualquer material que denigra a Empresa ou seus parceiros promocionais;
Qualquer material que poderia servir de base para responsabilidade criminal ou
civil; que encoraje uma conduta que constitua uma ofensa criminal; ou que
encoraje ou forneça instruções sobre atividades ilegais ou atividades como
"phishing", "spoofing de e-mail", "hacking", "cracking" ou "phreaking".
Quaisquer vírus de computador, ransomware, worms, cavalos de Troia, rootkits,
keyloggers, dialers, spyware, adware, BHOs maliciosos (Browser Helper
objects), software de segurança invasor ou outro código, arquivo ou programa
de computador que seja prejudicial ou invasor ou que possa ou tenha a intenção
de danificar ou sequestrar a operação ou monitorar o uso de qualquer hardware,
software ou equipamento.
Qualquer propaganda, material promocional, "lixo eletrônico", "spam", "corrente",
"esquema de pirâmide" ou oportunidade de investimento não solicitada ou não
autorizada, ou qualquer outra forma de solicitação.
Qualquer material ou informação não pública sobre uma empresa sem a
autorização adequada para tal.

Nós nos reservamos o direito de cooperar com as autoridades responsáveis pela
aplicação da lei ou ordens judiciais que busquem a divulgação da identidade e de
outras informações pessoais de qualquer pessoa que publique ou transmita qualquer
informação ou material descrito acima.
• Usar o Site para assediar, perseguir, ameaçar ou violar de outra forma os
direitos ligais de outrem, incluindo, sem limitação, os direitos de privacidade ou
direitos de publicidade de outrem, ou colher ou coletar informações de
identificação pessoal sobre os usuários do Site.
• Passar-se por qualquer pessoa ou entidade, incluindo, sem limitação, qualquer
moderador do Site ou qualquer representante da Empresa ou de uma Entidade
Afiliada (conforme definido abaixo); alegar falsamente ou deturpar de outra
forma sua afiliação a qualquer pessoa ou entidade relacionada ao Site; ou ainda
expressar ou sugerir que apoiamos qualquer declaração sua.
• Interferir ou interromper a operação do Site ou dos servidores ou redes utilizados
para tornar o Site disponível; ou violar quaisquer requisitos, procedimentos,
políticas ou regulamentos das referidas redes.
• Restringir ou inibir qualquer outra pessoa de usar o Site, incluindo, sem
limitação, hackear ou desfigurar qualquer parte do Site.
• Usar o Site para anunciar ou oferecer para venda ou compra qualquer bem ou
serviço para qualquer fim comercial, sem o consentimento prévio expresso por
escrito da Empresa.

•
•
•
•
•

Reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar de outra forma para
qualquer fim comercial, qualquer parte do Site, seu uso ou acesso a ele.
Remover qualquer aviso de direito autoral, marca registrada ou outros avisos de
direitos de propriedade do Site ou de materiais originários do Site.
Utilizar ou espelhar qualquer parte do Site ou de qualquer Software ou Serviço
sem o consentimento prévio expresso por escrito da Empresa.
Criar um banco de dados fazendo o download e armazenando sistematicamente
o Conteúdo do Site.
Usar qualquer aplicativo robô, spider, de busca/recuperação de site ou outro
dispositivo manual ou automático para recuperar, indexar, realizar "scraping",
"mineração de dados" ou coletar de qualquer outra forma o Conteúdo do Site ou
reproduzir ou contornar a estrutura navegacional ou a apresentação do Site. Não
obstante as disposições acima e sujeito à conformidade com quaisquer
instruções publicadas no arquivo robots.txt, localizado no diretório-raiz do Site, a
Empresa concede aos operadores de mecanismos de busca públicos permissão
para usar spiders para copiar materiais do Site com o propósito exclusivo de (e
exclusivamente até a medida necessária para esse fim) criar índices de busca
disponíveis publicamente dos referidos materiais, com a exceção de caches ou
arquivamentos desses materiais. A Empresa reserva-se o direito de revogar tal
permissão de maneira geral ou em casos específicos a qualquer momento e
sem aviso prévio.

3. Alterações. Poderemos alterar estes Termos de tempos em tempos mediante uma
notificação sobre as referidas alterações, utilizando qualquer meio razoável, inclusive
a publicação de uma versão revisada destes Termos no Site. Quaisquer alterações
não deverão se aplicar a qualquer disputa entre as partes que tenha surgido antes da
data na qual tenhamos publicado os Termos revisados que incorporam as referidas
alterações ou que tenhamos notificado você dessas alterações.
Seu uso do Site após quaisquer alterações a estes Termos constituirá sua aceitação
das referidas alterações. A legenda "ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO" acima indica quando
estes Termos foram alterados pela última vez. Poderemos, a qualquer momento e
sem responsabilização, modificar ou descontinuar o Site total ou parcialmente
(incluindo o acesso ao Site por meio de links de terceiros); cobrar, modificar ou
renunciar a quaisquer taxas necessárias para utilizar o Site; ou oferecer
oportunidades a alguns ou todos os usuários do Site. Você concorda que nem nós
nem quaisquer empresas matrizes, subsidiárias, patrocinadoras ou afiliadas
(coletivamente, as "Entidades Afiliadas") deveremos ser responsáveis perante
você ou qualquer terceiro por qualquer modificação, suspensão ou descontinuidade
do Site, total ou parcialmente, ou de qualquer Serviço, Software, Conteúdo, recurso
ou produto oferecido por meio do Site ou em relação a ele.
4. Descrição dos Serviços e do Software. Poderemos fornecer aos usuários do Site
acesso a determinados conteúdos e serviços especializados, incluindo, sem
limitação, pesquisas, painéis de discussão, jogos, testes, atividades, desafios,
serviços, recursos de mídia social e blog (tais conteúdos e serviços serão referidos

coletivamente como os "Serviços").
Também poderemos disponibilizar aos usuários do Site uma variedade de
ferramentas de software que podem ser usadas para interagir com outros usuários
do Site (o "Software").
Ao acessar ou usar qualquer Serviço ou Software, você concorda em estar sujeito a
quaisquer diretrizes, regras, termos e condições adicionais publicados por nós e
aplicáveis ao referido Serviço ou Software, regras, termos e condições estes
incorporados aqui por referência a estes Termos. Além disso, você concorda em
estar sujeito a quaisquer diretrizes, regras, termos e condições de terceiros
aplicáveis à publicação de Envios Externos ao Site e Criações Externas ao Site
(conforme definido abaixo).
5. Informações Enviadas Por Meio do Site ou em Relação a ele. Qualquer dado
pessoal (por exemplo, seu nome, endereço, número de telefone ou endereço de email) transmitido ao Site por correspondência eletrônica ou qualquer outra forma será
utilizado pela The Coca-Cola Company de acordo com a Política de Privacidade do
Site, localizada aqui. Qualquer outra comunicação ou material que você transmita ao
Site, seja direta ou indiretamente (por exemplo, por meio do uso, em um site de
terceiro de mídia social, de uma hashtag designada pela Empresa), incluindo Envios,
Criações e similares, será tratado como não confidencial e não proprietário. Para fins
de clareza, você reconhece que qualquer informação em um Envio ou Criação é uma
informação pública e será tratada como tal. Você declara e garante que qualquer
informação fornecida em relação ao seu acesso ao Site ou uso dele é e deverá
permanecer verídica, precisa e completa, e que você manterá e atualizará a referida
informação regularmente. Você concorda que, caso qualquer informação fornecida
seja falsa, imprecisa, obsoleta ou incompleta, ou não esteja de acordo com as
Regras de Conduta, poderemos rescindir seu uso do Site.
6. Cadastro; Nomes de Usuário e Senhas. Poderá ser solicitado que você se
cadastre na Empresa e concorde com determinadas Regras do Programa ou outros
termos e condições para poder acessar determinados Serviços, Softwares e áreas
do Site. Poderemos rejeitar ou solicitar que você altere qualquer nome de usuário,
senha ou outra informação fornecida a nós durante o cadastro. Seu nome de usuário
e sua senha são apenas para seu uso pessoal e devem ser mantidos em
confidencialidade; você, e não a Empresa, é responsável por qualquer uso ou mau
uso de seu nome de usuário ou senha e deverá nos notificar imediatamente quanto a
qualquer violação de confidencialidade ou uso não autorizado de seu nome de
usuário ou senha, ou de sua conta do Site.
7. Envios e Criações. Nós e nossos provedores de serviços terceirizados poderemos
disponibilizar no Site uma variedade de serviços interativos, como funcionalidade de
mensagens instantâneas, fóruns e blogs, por meio dos quais você poderá exibir ou
publicar informações e materiais no Site. Qualquer material enviado por meio desses
serviços no Site será considerado como sendo "Envio Interno ao Site", e qualquer

material criado por meio do uso do Software ou de outra forma por meio do Site será
considerado como sendo "Criação Interna ao Site".
Nós e nossos provedores de serviços terceirizados também poderemos disponibilizar
por meio de sites de terceiros e plataformas de mídia social de terceiros, ou em
relação a eles, uma variedade de serviços interativos, como hashtags designadas
pela Empresa e funcionalidades de comentários ou publicações nas páginas
relacionadas à Empresa hospedadas em plataformas de mídia social de terceiros,
por meio dos quais você poderá nos direcionar a publicar conteúdos associados em
nosso Site. Qualquer material enviado por meio desses serviços ou em relação a
eles será considerado como sendo "Envio Externo ao Site", e qualquer material
criado por meio desses serviços ou em relação a eles será considerado como
sendo "Criação Externa ao Site".
Envios Internos ao Site e Envios Externos ao Site deverão, coletivamente, ser
referidos aqui como os "Envios"; Criações Internas ao Site e Criações Externas ao
Site deverão, coletivamente, ser referidas aqui como as "Criações".
Você concede à Empresa e às Entidades Afiliadas um direito e uma licença
mundiais, não exclusivos, transferíveis, livres do pagamento de royalty, perpétuos e
irrevogáveis, sem compensação a você: (a) de utilizar, reproduzir, distribuir, adaptar
(incluindo, sem limitação, editar, modificar, traduzir e reformatar), derivar, transmitir,
exibir e realizar, publicamente ou de outra forma, qualquer Envio e/ou Criação
(incluindo, sem limitação, sua voz, imagem ou similares, conforme incorporado no
referido Envio ou Criação), em qualquer mídia conhecida no presente ou
desenvolvida no futuro, para fins comerciais da Empresa e das Entidades Afiliadas e
(b) de sublicenciar os direitos acima em diversas camadas, de acordo com a
extensão máxima permitida pela lei aplicável. As licenças acima deverão sobreviver
à rescisão destes Termos por qualquer motivo. Para cada Envio e cada Criação,
você declara e garante ter todos os direitos necessários para conceder as licenças
conferidas nesta seção (incluindo, sem limitação, direitos em quaisquer composições
musicais e/ou gravações sonoras incorporadas ou integradas em qualquer Envio ou
Criação), e que o referido Envio ou Criação (conforme aplicável), e sua
disponibilização ou criação do mesmo por meio do Site, está de acordo com todas as
leis, regras e regulamentos aplicáveis e não infringe ou viola de outra forma os
direitos autorais, marca registrada, segredo comercial, direitos de privacidade ou
outros direitos de propriedade intelectual ou demais direitos de qualquer terceiro.
Você renuncia ainda irrevogavelmente a quaisquer "direitos morais" ou outros
direitos relativos à atribuição de autoria ou integridade dos materiais em relação a
cada Envio e Criação que você possa ter sob qualquer lei aplicável em qualquer
teoria jurídica.
Você reconhece e concorda que é responsável por qualquer Envio ou Criação
fornecidos, e por quaisquer consequências relativas, incluindo o uso de qualquer
Envio ou Criação por terceiros. Você entende que seus Envios e Criações poderão
estar acessíveis a terceiros, que poderão compartilhar seus Envios e Criações com

outros e disponibilizá-los em outros locais, inclusive em outros sites e plataformas.
Você reconhece e concorda que (a) nós nos reservamos o direito (mas não temos
obrigação) de avaliar cada Envio e cada Criação antes de permitir que eles sejam
publicados no Site ou armazenados de outra forma em relação ao Site; e (b)
poderemos realizar qualquer uma das seguintes medidas, de acordo com nosso
critério exclusivo e por qualquer motivo que seja: (i) monitorar os Envios e Criações;
(ii) alterar, remover ou recusar a publicação ou permitir que qualquer Envio ou
Criação seja publicado ou armazenado; (iii) monitorar, filtrar, alterar e/ou bloquear
qualquer comunicação realizada por meio de ou em relação ao Site (incluindo, sem
limitação, bloquear ou substituir termos de baixo calão ou outros termos que
possamos considerar danosos, ofensivos, ameaçadores, abusivos, coercitivos, de
discurso de ódio ou intimidantes de acordo com nosso critério exclusivo); e/ou (iv)
divulgar quaisquer Envios ou Criações ou qualquer comunicação realizada por meio
de ou em relação ao Site, bem como as circunstâncias envolvendo essa
transmissão, a qualquer terceiro para fins de operação do Site; proteger a Empresa,
as Entidades Afiliadas e seus respectivos patrocinadores, funcionários, autoridades,
diretores, acionistas, agentes, representantes e afiliados, bem como os usuários e
visitantes do Site; cumprir com as obrigações legais ou as solicitações
governamentais; fazer cumprir estes Termos; ou por qualquer outro motivo ou fim.
Envios e Criações serão fornecidos por diversas partes. Observe que os Envios e as
Criações fornecidos por outros poderão incluir opiniões, conselhos, declarações,
informações ou outros materiais que sejam imprecisos, enganosos, ilusórios ou
ofensivos. A Empresa e as Entidades afiliadas não endossam nem são responsáveis
por quaisquer opiniões, conselhos, declarações, informações ou outros materiais
associados a quaisquer Envios ou Criações de terceiros. Sem limitação, a Empresa e
as Entidades Afiliadas não são responsáveis por quaisquer opiniões, conselhos,
declarações, informações ou outros materiais disponibilizados em qualquer Envio ou
Criação (incluindo, sem limitação, erros ou omissões em qualquer Envio ou Criação
ou links ou imagens incorporados em qualquer Envio ou Criação) ou resultados
obtidos usando qualquer Envio ou Criação. Sob nenhuma circunstância a Empresa,
as Entidades Afiliadas ou seus respectivos funcionários, autoridades, diretores,
acionistas, agentes, representantes ou afiliados serão responsabilizados por
qualquer perda ou dano causado pelo fato de você ter considerado como base
confiável qualquer Envio ou Criação. As opiniões expressas em qualquer Envio ou
Criação refletem unicamente as opiniões dos(s) indivíduo(s) responsável(is) pelo
referido Envio ou Criação, e podem não refletir as opiniões da Empresa ou de
qualquer Entidade Afiliada.
Além disso, a Empresa não tem controle sobre, e a Empresa e as Entidades Afiliadas
não deverão ser responsabilizadas por quaisquer danos resultantes, o uso (incluindo,
sem limitação, a republicação) ou mau uso por qualquer terceiro de informações
voluntariamente disponibilizadas ao público por meio de ou em relação a qualquer
Envio ou Criação ou qualquer outra parte do Site. Caso você decida disponibilizar

qualquer uma de suas informações de identificação pessoal ou outras informações
ao público em um Envio ou Criação, você estará fazendo isso sob seu próprio risco.
8. Feedback. Caso você nos forneça quaisquer ideias, propostas, sugestões ou outros
materiais ("Feedback"), seja em relação ao Site ou de qualquer outra forma, esse
Feedback será considerado um Envio, e você reconhece e concorda, pelo presente
instrumento, que esse Feedback não é confidencial, e que seu fornecimento de tal
Feedback é gratuito, não solicitado e sem restrição, e não coloca a Empresa sob
qualquer obrigação fiduciária ou outra obrigação.
9. Direitos de Propriedade da Empresa. Os Serviços e o Software, bem como todo o
conteúdo disponibilizado por meio do Site, incluindo, sem limitação, todos os textos e
imagens (o "Conteúdo") e todos os softwares utilizados para tornar o Site disponível
são e deverão permanecer de propriedade da Empresa e de seus licenciantes e
fornecedores e são protegidos por direito autoral, marca registrada, patentes e/ou
outros direitos de propriedade e leis. De tempos em tempos, a Empresa poderá
permitir que você faça download e visualize uma (1) cópia do Conteúdo e Software
selecionado no Site ao qual lhe fornecemos acesso ou o download, em qualquer
computador único, exclusivamente para seu uso pessoal e doméstico, não comercial,
sujeito à sua conformidade com estes Termos, e exclusivamente pelo período
permitido pela Empresa para acesso e uso do Site, e considerando que você
mantenha intactos todos os avisos de direito autoral e outros avisos de propriedade.
Exceto conforme autorizado expressamente em contrário aqui ou de outra forma por
escrito, com antecedência, pela Empresa, você concorda em não reproduzir,
modificar, publicar, licenciar, transmitir, reutilizar, alugar, arrendar, emprestar, vender,
distribuir, adaptar, traduzir, criar obras derivadas baseadas (total ou parcialmente),
realizar a engenharia reversa, descompilar ou desmontar quaisquer Serviços ou
Softwares, integral ou parcialmente, do Site, ou de qualquer Conteúdo
disponibilizado por meio do Site. Determinados Softwares poderão ser regidos por
um contrato de licença de usuário final adicional ou "EULA", com o qual pode ser
solicitado que você concorde antes de utilizar o referido Software.
Qualquer conteúdo que seja uma marca registrada, logotipo ou marca de serviço
também é uma marca registrada ou não registrada da The Coca-Cola Company ou
de outrem. Seu uso de qualquer Conteúdo, exceto conforme disposto nestes Termos
de Uso, sem a permissão por escrito do proprietário do Conteúdo é estritamente
proibido. Os nomes comerciais, marcas registradas e marcas de serviço de
propriedade da Empresa, sejam ou não marcas registradas, não poderão ser
utilizados em relação a qualquer produto ou serviço que não seja da Empresa. Nada
que é contido no Site deverá ser interpretado como uma concessão, por dedução,
preclusão ou de qualquer outra forma, de qualquer licença ou direito de uso de
qualquer nome comercial, marca registrada ou marca de serviço da Empresa sem o
nosso consentimento prévio expresso por escrito. A Empresa fará cumprir
veementemente seus direitos de propriedade intelectual até a extensão máxima da
lei, inclusive buscando processos criminais.

10. Sites de Terceiros; Links. O Site poderá fornecer links a outros sites e recursos
online. Como a Empresa não tem controle sobre os referidos sites e recursos, você
reconhece e concorda que nem a Empresa nem as Entidades Afiliadas são
responsáveis pela disponibilidade desses sites ou recursos externos, nem endossam
ou são responsáveis ou poderão ser responsabilizadas por qualquer conteúdo,
propaganda, produto ou outro material nesses sites ou recursos ou disponibilizados
por meio deles, bem como por quaisquer compras ou outras transações realizadas
por meio deles.
É possível que outros sites forneçam links para o Site com ou sem nossa
autorização. Você reconhece e concorda que a Empresa e as Entidades Afiliadas
não endossam esses sites, e não são nem deverão ser responsáveis ou
responsabilizadas por quaisquer links desses sites para o Site, ou por qualquer
conteúdo, propaganda, produto ou outro material disponível nesses outros sites ou
por meio deles, bem como por qualquer perda ou dano incorrido em relação a eles.
VOCÊ CONCORDA QUE SEU USO DE SITES E RECURSOS DE TERCEIROS,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, SEU USO DE QUALQUER CONTEÚDO,
INFORMAÇÃO, DADOS, ANÚNCIOS, PRODUTOS OU OUTROS MATERIAIS
NESSES SITES E RECURSOS OU DISPONIBILIZADOS POR MEIO DELES, É
FEITO SOB SEU PRÓPRIO RISCO E ESTÁ SUJEITO AOS TERMOS E
CONDIÇÕES DE USO APLICÁVEIS A TAIS SITES E RECURSOS.
A Empresa deverá ter o direito, a qualquer momento e de acordo com seu critério
exclusivo, de bloquear links para o Site por meios tecnológicos ou outros meios sem
aviso prévio.
11. Limitações de Responsabilidade e Renúncia de Garantias. O SITE E
QUAISQUER SOFTWARES, SERVIÇOS, PRODUTOS OU MATERIAIS
(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS E
ENVIOS E CRIAÇÕES) DISPONIBILIZADOS POR MEIO DO SITE OU EM
RELAÇÃO A ELE SÃO FORNECIDOS POR NÓS "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", SEM QUAISQUER GARANTIAS DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS. VOCÊ CONCORDA QUE DEVE
AVALIAR, E QUE INCORRERÁ COM TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS, O USO
DO SITE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER CONFIANÇA NA
PRECISÃO, INTEGRIDADE OU UTILIDADE DE QUAISQUER SOFTWARES,
SERVIÇOS, PRODUTOS OU MATERIAIS (INCLUINDO PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TERCEIROS E ENVIOS E CRIAÇÕES) DISPONIBILIZADOS POR MEIO DO
SITE OU EM RELAÇÃO A ELE.
Observe que algumas jurisdições podem não permitir a exclusão de determinados
danos, portanto, algumas das exclusões acima podem não se aplicar a você.
Embora a Empresa tente manter a integridade e a segurança do Site e dos
servidores a partir dos quais o Site é operado, a Empresa não garante que o Site

será ou permanecerá seguro, completo ou correto, ou que o acesso ao Site será
ininterrupto. O Site poderá incluir imprecisões, erros e materiais que violam ou
entram em conflito com estes Termos. Além disso, pode ser possível que terceiros
realizem alterações não autorizadas ao Site. Caso você tenha conhecimento de
qualquer alteração não autorizada de terceiros ao Site, entre em contato com The
Coca-Cola Company, MCR Website Consumer Affairs, P.O. Box 1734, Atlanta, GA,
USA 30301, com uma descrição dos materiais em questão e a URL ou localização
no Site em que tais materiais aparecem.
12. Indenização. Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidade a
Empresa e as Entidades Afiliadas, bem como seus respectivos diretores,
autoridades, funcionários, agentes, acionistas, licenciantes, empresas matrizes e
representantes, de e contra todas as reivindicações, perdas, custos e despesas
(incluindo, sem limitação, honorários advocatícios) decorrentes (a) do seu uso do
Site, dos Serviços ou do Software, ou atividades relacionadas a eles; (b) de qualquer
violação destes Termos por você ou por meio de sua conta; ou (c) de qualquer
alegação que qualquer Envio, Criação ou outros materiais disponibilizados ou criados
por você por meio do Site, dos Serviços ou do Software, ou relacionados a eles,
infringem ou violam de outra forma o direito autoral, marca registrada, segredo
comercial, privacidade ou outra propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer
terceiro.
13. Rescisão. Estes Termos permanecerão em vigor até que sejam rescindidos pela
Empresa. A Empresa poderá rescindir seu acesso ou uso do Site caso acreditemos
que você tenha violado ou agido de forma inconsistente com o texto ou as intenções
destes Termos. Mediante qualquer rescisão, seu direito de acesso e uso do Site, dos
Serviços e do Software será cessado imediatamente. Você concorda que qualquer
rescisão de seu acesso ou uso do Site pode entrar em vigor sem aviso prévio, e que
a Empresa poderá desativar ou excluir imediatamente seu nome de usuário e senha,
bem como todas as informações e arquivos relacionados associados a ela e/ou
qualquer acesso futuro a tais informações ou arquivos. Você concorda que nem a
Empresa nem qualquer Entidade Afiliada serão responsáveis perante você ou
qualquer terceiro por qualquer rescisão do seu acesso ao Site ou a quaisquer
informações ou arquivos, nem será solicitada a tornar tais informações ou arquivos
disponíveis a você após a referida rescisão. As Seções 2 a 16 e 19 deverão
sobreviver a qualquer vencimento ou rescisão destes Termos.
14. Problemas de Jurisdição. O Site é controlado e operado pela Empresa a partir dos
Estados Unidos, e não tem a intenção de sujeitar a Empresa ou qualquer Entidade
Afiliada às leis ou à jurisdição de qualquer território que não o dos Estados Unidos. A
Empresa não declara nem garante que o Site ou qualquer parte dele sejam
adequados ou disponíveis para uso em qualquer jurisdição específica. Aqueles
indivíduos que escolherem acessar o Site o fazem sob sua própria iniciativa e a seu
próprio risco e são responsáveis por cumprir todas as leis, regras e regulamentos
locais. Poderemos limitar a disponibilidade do Site, total ou parcialmente, a qualquer
indivíduo, área geográfica ou jurisdição de nossa escolha, a qualquer momento e de

acordo com nosso critério exclusivo. O Software está ainda sujeito aos controles de
exportação dos Estados Unidos. Você é responsável por cumprir com os controles
de exportação dos Estados Unidos e por qualquer violação desses controles,
incluindo quaisquer embargos ou outras regras e regulamentos que restringem
exportações dos Estados Unidos. Você declara, garante e concorda que não está (a)
localizado, nem reside ou é de nacionalidade de nenhum país sujeito a um embargo
governamental dos Estados Unidos ou a outra restrição, ou que tenha sido indicado
pelo governo dos Estados Unidos como um país que "apoia atividades terroristas";
ou (b) em nenhuma das listas de usuários finais restritos do governo dos Estados
Unidos.
15. Disposições Gerais. Estes Termos não criam nem deverão ser interpretados de
modo a criar qualquer parceria, joint venture, relação empregatícia, de agenciamento
ou franquia entre você e a Empresa. Estes Termos e seu uso do Site são regidos
pelas leis do Estado da Geórgia, EUA, sem considerar sua escolha de legislação.
Você concorda que (i) toda e qualquer disputa, reivindicação e causa de ação
decorrentes do seu uso do Site, ou relativas a ele, deverão ser resolvidas
individualmente, sem recorrer a nenhum tipo de ação de classe e exclusivamente por
meio de arbitragem sob as Regras da Associação Americana de Arbitragem, em
Fulton County, Geórgia; (ii) toda e qualquer reivindicação, julgamento e recompensa
deverão se limitar aos custos reais incorridos, porém, sob nenhuma circunstância
incluirão honorários advocatícios; e (3) sob nenhuma circunstância você estará
permitido a buscar a recuperação por danos punitivos, acidentais e consequentes,
bem como quaisquer outros danos, exceto custos reais e danos estatutários, e o
referido Membro renuncia aqui todos os direitos de reivindicação e todo e qualquer
direito de ter os danos multiplicados ou acumulados de qualquer outra forma. No
entanto, questões ou problemas decorrentes da sua participação em uma promoção
regida por regras específicas que dispõem sobre a aplicação das leis de outra
jurisdição deverão ser regidos pela lei da jurisdição mencionada nessas regras. Caso
seja observado que qualquer cláusula destes Termos seja ilegal, nula ou inexequível
por qualquer motivo, essa cláusula será considerada separável destes Termos e não
afetará a validade e exequibilidade de qualquer disposição restante. A Empresa
poderá delegar estes Termos, total ou parcialmente, a qualquer momento, com ou
sem aviso prévio. Você não poderá delegar, transferir ou sublicenciar estes Termos
ou todo e qualquer direito ou obrigação sob estes Termos sem o consentimento
prévio expresso por escrito da Empresa. Nenhuma renúncia por qualquer uma das
partes de qualquer violação ou inadimplência sob o presente instrumento será
considerada como uma renúncia de qualquer violação ou inadimplência precedente
ou subsequente. Qualquer título, legenda ou título de seção contidos aqui são
inseridos somente para fins de conveniência e de forma alguma definem ou explicam
qualquer seção ou cláusula da mesma. Estes Termos, juntamente com todas as
políticas ou regras mencionadas aqui, constituem o acordo total entre você e a
Empresa em relação ao objeto do presente instrumento e substituem todo e qualquer
acordo ou entendimento prévio ou atual, por escrito ou oral, entre você e a Empresa
em relação a este objeto. Os avisos a você poderão ser enviados por meio de
publicações no Site, por e-mail ou por correspondência normal, de acordo com o

critério da Empresa. O Site também poderá fornecer avisos sobre alterações a estes
Termos ou outras questões exibindo esses avisos ou fornecendo links a eles. Sem
limitação, você concorda que uma versão impressa destes Termos e de qualquer
aviso enviado por meio eletrônico deverá ser admissível em procedimentos judiciais
ou administrativos com base ou relativos a estes Termos na mesma medida e sujeito
às mesmas condições que outros documentos comerciais e registros gerados
originalmente e mantidos em formato impresso. A Empresa não será responsável por
qualquer falha em atender a qualquer obrigação devido a qualquer causa que esteja
além de seu controle.
16. Regras para Sorteios, Concursos, Desafios, Atividades, Pesquisas e
Promoções Semelhantes. Quaisquer sorteios, concursos, desafios, atividades,
pesquisas ou promoções semelhantes disponibilizados por meio do Site poderão ser
regidos por regras específicas separadas destes Termos. Ao participar de qualquer
sorteio, concurso, desafio, atividade, pesquisa ou promoção, você estará sujeito a
essas regras, que poderão variar dos termos e condições estabelecidos aqui. A
Empresa exorta que você leia as regras aplicáveis, cujo link é fornecido a partir da
atividade específica, e a revisar nossa Política de Privacidade, que, em adição a
estes Termos, rege qualquer informação enviada em relação a tais atividades.
17. Filtragem. De acordo com o código 47 U.S.C. Seção 230(d), conforme aditamento,
nós o notificamos, pelo presente, que proteções de controles parentais (como
hardware e software de computador e serviços de filtragem) estão disponíveis
comercialmente e podem ajudá-lo a limitar o acesso a materiais prejudiciais a
menores. As informações que identificam os atuais provedores dessas proteções
estão disponíveis na GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) e na OnGuard Online
(http://onguardonline.gov/). Observe que a Empresa não endossa qualquer produto
ou serviço identificado nesses sites.
18. Informações ou Reclamações. Caso tenha uma dúvida ou reclamação relativa ao
Site, envie um e-mail para apoio@beveragedesignexperience.com. Você também
poderá entrar em contato conosco escrevendo para The Coca-Cola Company
Beverage Design Experience, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ou no
telefone (866) 674-2653. Observe que as comunicações por e-mail não
necessariamente serão protegidas; dessa forma, você não deve incluir informações
de cartão de crédito ou outras informações sensíveis nos e-mails enviados a nós. Os
residentes da Califórnia poderão entrar em contato com a Unidade de Assistência a
Reclamações da Divisão de Atendimento ao Cliente do Departamento de Defesa do
Consumidor da Califórnia por correspondência no endereço 1625 North Market Blvd.,
Sacramento, CA 95834, ou por telefone, nos números (916) 445-1254 ou (800) 9525210.
19. Reivindicações de Infração de Direito Autoral. A lei Digital Millennium Copyright
Act de 1998 (a "DMCA") oferece recursos para proprietários de direitos autorais que
acreditem que o material que aparece na Internet infringe seus direitos sob a lei de
direito autoral dos Estados Unidos. Caso você acredite, de boa fé, que materiais

disponíveis no Site infringem seu direito autoral, você (ou seu agente) poderá enviar
à Empresa uma notificação por escrito por correspondência, e-mail ou fax,
solicitando que a Empresa remova esse material ou bloqueie o acesso a ele. Caso
você acredite, de boa fé, que alguém tenha enviado erroneamente uma notificação
de violação de direito autoral a você, a DMCA permite que você envie à Empresa
uma contranotificação. Notificações e contranotificações devem atender aos
requisitos estatutários então vigentes impostos pela DMCA.
Consultehttp://www.copyright.gov/ para obter detalhes. Notificações e
contranotificações podem ser enviadas por correspondência, e-mail ou fac-símile a
Campbell Irving, cujas informações de contato se encontram abaixo:
Campbell Irving
Marketing Counsel
The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313
Telefone: 404-676-5440
Fax: 404-515-5997
E-mail: cairving@coca-cola.com
Sugerimos que você consulte seu assessor jurídico antes do envio de notificações ou
contranotificações. Esteja ciente de que há penalidades aplicáveis por reivindicações
falsas sob a lei DMCA.
Site ©2018 The Coca-Cola Company a menos que observado em contrário. Todos os
direitos reservados.

