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Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Áustria (doravante “Anton Paar”), oferece um 
programa de trade-in para instrumentos micro-ondas antigos através de um desconto especial para seus 
clientes ao adquirir o Multiwave 5000. A inscrição nesta campanha está disponível somente em países nos 
quais a Anton Paar é representada por uma empresa afiliada (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-
us/company/) e exige a aceitação destes termos e condições.  
 

Termos e condições para participação  

Os interessados podem participar ao inscreverem-se com seus dados completos e corretos em www.anton-
paar.com/multiwave-trade-in. Além disso, o cliente deve inserir o número de série do instrumento antigo e 
escolher o novo equipamento no qual está interessado. A respectiva subsidiária da Anton Paar contatará os 
participantes através dos dados de contato fornecidos para providenciar o procedimento de trade-in. O 
participante é o único responsável por fornecer os dados corretos no formulário de inscrição. ESTE 
PROGRAMA DE TRADE-IN ESTÁ DISPONÍVEL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A decisão da Anton 
Paar é final e não caberá recurso. A participação é proibida a colaboradores do grupo Anton Paar e seus 
familiares, bem como a entidades ou pessoas não autorizadas por lei. Ao participar, cada participante, de 
forma expressa e obrigatória i) confirma que tem o direito de participar e ii) confirma que leu e compreendeu 
esses termos e condições e concorda em se submeter a eles. 
  

Termos e Condições do Trade-in  
O Participante tem a possibilidade de substituir um instrumento de digestão por micro-ondas bastante 
competitivo ao adquirir um novo instrumento da série Multiwave 5000 (222110, 222111, 230152, 230153, 
230156, 230157, 230160, 230161, 230162, 230163) com desconto especial de 50%. Salvo disposição 
contrária nestes termos e condições, os Termos Gerais de Entrega da Anton Paar, conforme aplicáveis na 
data deste contrato (disponível em https://www.anton-paar.com/corp-en/terms-and-conditions/), sobretudo 
as disposições sobre garantia e responsabilidade, aplicam-se totalmente a esta campanha. O 
PARTICIPANTE CONCORDA EM DEFENDER, INDENIZAR E ISENTAR A ANTON PAAR E SUAS 
AFILIADAS, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS DIRETORES E COLABORADORES DE QUALQUER 
PERDA, DANOS, RESPONSABILIDADES, PREJUÍZOS, CUSTOS, LITÍGIOS, RECLAMAÇÕES E AÇÕES 
JUDICIAIS DECORRENTES OU RELACIONADOS A ESTA CAMPANHA OU AO FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO DURANTE O TRADE-IN. 

A Anton Paar não garante e não será responsável pela exatidão ou integridade das informações, links e/ou 
referências durante ou em relação a esta campanha. A Anton Paar não se responsabiliza e, dentro dos 
limites permitidos por lei, exime-se de qualquer responsabilidade, inclusive negligência, por qualquer lesão 
pessoal, perda ou dano, inclusive perda de oportunidade, que possa surgir desta campanha, incluindo, mas 
sem se limitar a i) quaisquer dificuldades técnicas ou defeitos no equipamento; ii) qualquer roubo, acesso 
não autorizado ou interferência de terceiros; iii) qualquer reivindicação de participação atrasada, perdida, 
alterada, danificada ou mal direcionada (antes e após o recebimento pela Anton Paar) devido a qualquer 
motivo que fuja do controle da Anton Paar; ou iv) qualquer passivo fiscal, salvo disposições expressamente 
em contrário neste documento. 

A Anton Paar reserva-se o direito de cancelar esta campanha ou retificar e atualizar esses termos e 
condições a qualquer momento, sem aviso prévio, ao publicar tais informações neste site. Esses termos e 
condições são governados e interpretados de acordo com as leis da Áustria, exceto suas provisões sobre 
conflitos entre leis. As partes concordam em se submeter à jurisdição dos tribunais competentes em Graz, 
Áustria. 
 

Dados dos participantes 
Os participantes deste trade-in são obrigados a fornecer seus dados pessoais no formulário de inscrição. O 
participante concorda na utilização, pela Anton Paar, de seus dados pessoais para a execução e realização 
desta campanha. Além disso, a Anton Paar pode usar os dados coletados para atualizar os registros de 
dados pré-existentes do participante. Caso não haja o registro de dados pré-existente de um participante, a 
Anton Paar usará os dados para contatar o participante por telefone ou e-mail para fins de vendas. Os 
participantes têm direito de cancelar a sua participação neste trade-in e o seu consentimento para o 
armazenamento e uso de seus dados a qualquer momento. O cancelamento deve ser encaminhado ao e-
mail privacy@anton-paar.com. Após o cancelamento do consentimento, os dados enviados pelos 
respectivos participantes serão excluídos imediatamente. 

Válido a partir de: 17 de Setembro de 2020 
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