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Anton Paar GmbH, A Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (a partir de agora Anton Paar”), promove o 
lançamento de seu novo instrumento de medição Raman, o Cora 100, oferecendo testes gratuitos a seus 
clientes. A inscrição nessa campanha está disponível apenas em países em que a Anton Paar é 
representada por uma empresa filiada (https://www.anton-paar.com/br-pt/sobre-nos/informacoes-sobre-a-
empresa/) e requer a aceitação destes termos e condições.  
 

Termos e condições de participação  

Possíveis interessados podem participar inscrevendo-se com todos os seus dados corretos em  
www.anton-paar.com/raman. A respectiva subsidiária da Anton Paar entrará em contato com os 
participantes em 24 horas depois do envio do formulário de inscrição por meio dos dados de contato 
fornecidos para conseguir o teste. O participante é o único responsável por fornecer os dados corretos no 
formulário de inscrição. ESSE TESTE GRATUITO ESTÁ DISPONÍVEL ATÉ AVISO CONTRÁRIO. A decisão 
da Anton Paar é final e não será inserida nenhuma correspondência. Os funcionários do grupo Anton Paar e 
seus parentes e entidades ou pessoas não autorizadas pela lei não podem participar. Ao participar, cada 
participante, de forma expressa e obrigatória i) confirma que tem o direito a participar e ii) confirma que leu e 
entendeu estes termos e condições e concorda em estar vinculados a eles. 
  

Termos e condições do teste  
O participantes receberá um instrumento de medição Raman Cora 100 (“Instrumento”) por um período de 
teste gratuito de até 14 dias (“Teste). O participante é totalmente responsável pela operação do instrumento 
com o máximo cuidado e de acordo com o manual de instruções, além de ser responsável pelo risco de 
danos e perdas durante o teste. O participante não pode emprestar, alugar, fazer leasing, licenciar ou 
transferir, de alguma outra forma, o instrumento. No fim do Teste, o Participante deverá devolver o 
Instrumento para a Anton Paar na condição e na embalagem original em que o instrumento foi entregue 
para o Participante. Caso contrário, o Participante será responsabilizado por quaisquer custos, danos ou 
despesas advindos do reparo ou reforma do instrumento. Os custos de envio serão pagos pela Anton Paar. 
Como alternativa, o Participante pode optar por comprar o Instrumento depois do Teste, mediante devido 
aviso para a Anton Paar. A menos que definido diferentemente nestes termos e condições, os Termos 
gerais de entrega da Anton Paar, conforme aplicáveis na data deste acordo (disponíveis em 
https://www.anton-paar.com/br-pt/termos-e-condicoes/), especialmente as cláusulas sobre garantia e 
responsabilidade, se aplicam completamente a esta campanha e à compra posterior, pelo participante, do 
instrumento, se aplicável. O PARTICIPANTE CONCORDA EM DEFENDER, INDENIZAR, LIBERAR E 
RETER A ANTON PAAR E SUAS AFILIADAS E SEUS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVOS 
LIVRES DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PERDAS, DANOS, LESÕES, CUSTOS, 
DEMANDAS, REIVINDICAÇÕES E PROCESSOS ADVINDOS DE OU EM CONEXÃO COM ESTA 
CAMPANHA OU COM A OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE O TESTE. 

A Anton Paar não garante e não deverá ser responsabilizada pela correção ou completude das 
informações, links e/ou referências no decorrer desta campanha ou em conexão com ela. A Anton Paar não 
é responsável e, até onde a lei permite, exclui toda a responsabilidade, incluindo negligência, por qualquer 
lesão pessoal, qualquer perda ou dano, inclusive perda de oportunidade, quer direto, indireto, especial ou 
consequencial, advindo, de qualquer forma, desta campanha, incluindo, mas não limitado a i) qualquer 
dificuldade técnica ou mal funcionamento de equipamento; ii) qualquer roubo, acesso não autorizado ou 
interferência de terceiros; iii) qualquer reivindicação de participação tardia, perdida, alterada ou danificada 
(antes e depois do recebimento da Anton Paar) devido a qualquer motivo além do controle da Anton Paar 
ou iv) qualquer responsabilidade por impostos, a menos que expressivamente indicado de forma diferente 
neste documento. 

A Anton Paar se reserva o direito de revogar esta campanha ou corrigir e atualizar estes termos e condições 
a qualquer momento, sem aviso prévio, publicando essas informações neste site. Estes termos e condições 
são regidos e construídos de acordo com a lei austríaca, excluindo seu conflito de cláusulas das leis. As 
partes enviam para a jurisdição dos tribunais competentes em Graz, Áustria. 
 

Dados dos participantes 
Os participantes desta campanha precisam fornecer dados pessoais no formulário de inscrição. O 
participante concorda que a Anton Paar usa os dados pessoais para a realização e a conclusão desta 
campanha. Além disso, a Anton Paar pode usar os dados recuperados para atualizar registros de dados 
pré-existentes do participante. Se não houver registro de dados preexistentes de um participantes, a Anton 
Paar usa os dados para entrar em contato com o participante por telefone ou e-mail com a finalidade de 
vendas. Os participantes têm o direito de revogar sua participação nesta campanha e o consentimento para 
o armazenamento e uso de seus dados, de acordo com esta cláusula, a qualquer momento. A revogação 
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deverá ser endereçada para web@anton-paar.com. No momento da revogação do consentimento citado 
acima, os dados enviados do respectivo participante serão excluídos imediatamente e o participante será 
excluído do recebimento ou recebimento posterior de um notebook.  

Em vigor: 01 de outubro de 2018 
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