TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DA PLATAFORMA SAVEH.

RESUMO DO CONTRATO DO SAVEH.
Caro usuário,
Seja bem-vindo ao Saveh!
Estas informações servem para explicar como funciona a nossa plataforma, bem como a nossa política
de uso, de modo que é muito importante que conheça os nossos Termos e Condições Gerais de Uso,
sendo necessária a leitura das cláusulas que regem a contratação e as limitativas de direitos, adiante
destacadas:
1. O Saveh (Sistema de Autoavaliação de Eficiência Hídrica) é uma plataforma na internet idealizada
pela Ambev e pela Fundación Avina (as “Idealizadoras”) com o propósito principal de auxiliar
pequenas e médias empresas que utilizam água no seu processo produtivo a reduzir o consumo de
água, contribuindo para aumentar a segurança hídrica no Brasil (a “Plataforma” ou o “Saveh”).
2. O Saveh é disponibilizado gratuitamente a empresas interessadas que, a partir do preenchimento
de um autodiagnóstico, têm acesso a um plano de ação personalizado desenvolvido com o
propósito de auxiliar a empresa no aumento de eficiência e redução de desperdício de água em
suas operações (os “Usuários”).
3. Para utilizar os serviços do Saveh, o Usuário deve aceitar, expressamente, a Política de Privacidade
e Confidencialidade da Informação, que contém informações claras e completas sobre coleta, uso,
armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos Usuários e visitantes do Saveh. O
Saveh, nem quaisquer de seus empregados ou prepostos solicitará, por qualquer meio, físico ou
eletrônico, que seja informada sua senha;
4. Os dados individuais fornecidos pelos Usuários não serão divulgados a terceiros, mas poderão
compor bases de dados consolidadas sobre o aumento da eficiência e sobre a redução de
desperdício de água nos processos produtivos de empresas no Brasil, visando alcançar os objetivos
nacionais de utilização racional e integrada dos recursos hídricos brasileiros;
5. O Saveh, em razão de violação à legislação em vigor ou de seus Termos e condições gerais de uso,
conforme a situação, poderá, sem prejuízo de outras medidas, recusar qualquer solicitação de
cadastro, advertir, suspender, temporária ou definitivamente, a conta de um Usuário, ou aplicar uma
sanção que impacte negativamente sua reputação;
6. O Saveh não atua como certificador de práticas de gestão hídrica de empresas. Assim, é vedado
aos Usuários usar a sua participação no Saveh como elemento de promoção de práticas
sustentáveis ou como evidência de cumprimento de obrigações legais.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO:
Última atualização: 20/12/2018.
POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU USAR A
PLATAFORMA.

1. RELAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Os presentes Termos de Uso (“Termos”) regem seu acesso e uso, como pessoa jurídica, dentro do
Brasil, do sítio de internet “Saveh” (www.saveh.com.br) (“Plataforma”), que é disponibilizado pela [dados
do titular do sítio na internet: razão social, CNPJ e endereço completo com bairro e CEP].
1.2.
A Plataforma Saveh (Sistema de Autoavaliação de Eficiência Hídrica) é uma plataforma na
internet idealizada pela Ambev e pela Fundación Avina (as “Idealizadoras”) com o propósito principal de
auxiliar pequenas e médias empresas que utilizam água no seu processo produtivo a reduzir o consumo
de água, contribuindo para aumentar a segurança hídrica no Brasil.
1.3.
O Saveh é disponibilizado gratuitamente a empresas interessadas que, a partir do
preenchimento de um autodiagnóstico, têm acesso a um plano de ação personalizado desenvolvido com
o propósito de auxiliar a empresa no aumento de eficiência e redução de desperdício de água em suas
operações (os “Usuários”).
1.4.
Ao acessar e usar a Plataforma, o Usuário concorda com os presentes termos e condições, os
quais estabelecem o relacionamento contratual entre o Usuário e o Saveh. Caso contrário, isto é, em
caso de não aceitar os presentes Termos, o Usuário não poderá acessar nem utilizar a Plataforma.
1.5.
A partir de sua disponibilização, os presentes Termos imediatamente encerram, substituem e
superam todos os acordos, Termos e acertos anteriores entre o Usuário e o Saveh. O Saveh poderá
imediatamente encerrar estes Termos, bem como o acesso pelos usuários à Plataforma ou, de modo
geral, a qualquer momento e por qualquer motivo.
1.6.
Eventuais Termos adicionais poderão se aplicar a determinadas funcionalidades do Saveh, tais
como condições para uma atividade ou segmento de atividade econômica em particular, e esses Termos
adicionais serão divulgados em relação às respectivas funções da Plataforma, sendo considerados
complementares e parte integrante destes Termos para os efeitos das respectivas funcionalidades.
Termos adicionais prevalecerão sobre estes Termos em caso de conflito com relação às referidas
funcionalidades.
1.7.
O Saveh poderá alterar, a qualquer tempo e a seu único e exclusivo critério, estes Termos. Os
novos Termos entrarão em vigor 10 (dez) dias depois de publicados na Plataforma. No prazo de 5 (cinco)
dias contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá informar, por e-mail, caso não
concorde com os termos alterados. Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir. Não havendo
manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou tacitamente os novos Termos, e o
contrato continuará vinculando as partes.
2. OBJETO
2.1. Dentre as funcionalidades do Saveh, estão as seguintes:
a. Permitir aos Usuários a realização de um cadastro para acesso à plataforma Saveh;
b. Após o cadastro, acesso à plataforma de autodiagnóstico elaborada a partir da bem-sucedida
experiência da Ambev em gestão hídrica industrial, que permitirá ao Usuário a obtenção de um
plano de ação personalizado, concebido para auxiliá-lo no aumento de eficiência (economia,
redução, recuperação, otimização e eliminação de desperdício) de gestão hídrica.
c. Participação em concurso de práticas sustentáveis e em premiações para apoio e/ou
divulgação de ações eficientes de gestão de recursos hídricos de pequenas e médias
empresas;

d. Produção e acesso a bases de dados consolidadas que, preservando a individualidade dos
usuários, permitirão acompanhar a evolução de práticas empresariais que contribuam para o
aumento da segurança hídrica do Brasil.
2.2. Os Usuários aceitam e se submetem ao sistema de avaliação adotado pela Plataforma Saveh para
elaboração dos planos de ação. Não assistirá aos Usuários qualquer tipo de indenização ou
ressarcimento por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, em razão da avaliação atribuída à
gestão de recursos hídricos por parte da Plataforma Saveh, subjacente ao plano de ação elaborado.
2.3. Ao se cadastrar, o Usuário poderá utilizar todos os serviços disponibilizados na Plataforma,
declarando, para tanto, ter lido, compreendido e aceitado os Termos, e, especialmente, declara que o
Saveh não é responsável pela gestão de recursos hídricos realizada com suporte na Plataforma,
isentando as Idealizadoras de qualquer problema ou prejuízo advindo de atividades realizados com apoio
da Plataforma.
2.4. O Saveh não atua como certificador de práticas de gestão hídrica de empresas. A participação na
Plataforma Saveh e/ou o recebimento de plano de ação personalizado não impõe ao Usuário o dever de
executar o plano como sugerido nem tampouco impõe às Idealizadoras qualquer responsabilidade pela
concepção e/ou execução do plano de ação sugerido. As idealizadoras, portanto, não poderão ser
responsabilizadas por falhas ou deficiências na gestão de recursos hídricos por parte do Usuário. Assim,
é vedado aos Usuários usar a sua participação no Saveh como elemento de promoção de práticas
sustentáveis ou como evidência de cumprimento de obrigações legais.
2.5. Os Usuários devem ter parcimônia e cuidado no momento da implantação do plano de ação
fornecido pela Plataforma.
2.6. Em virtude do Saveh não figurar como parte na implantação do plano de ação, a responsabilidade
por todas as obrigações dela decorrentes, sejam ambientais, regulatórias, fiscais, trabalhistas, ou de
qualquer outra natureza, serão exclusivamente do Usuário. Por não figurar como parte responsável na
implantação do plano de ação, o Saveh e as Idealizadoras também não podem obrigar os Usuários a
implantarem o plano de ação por ordem ou determinação de terceiros, inclusive pelos órgãos
responsáveis pela outorga de recursos hídricos.
3. CAPACIDADE PARA CADASTRAR-SE.
3.1. Os serviços da Plataforma Saveh estão disponíveis para pessoas jurídicas constituídas e operando
no Brasil, inscritas no CNPJ. Não podem utilizar a Plataforma Saveh pessoas físicas, pessoas jurídicas
fictícias, ou pessoas que tenham sido inabilitadas pelo Saveh, temporária ou definitivamente. Ficam,
desde já, os Usuários advertidos das sanções legais cominadas na legislação brasileira, tanto na esfera
cível quanto na criminal.
3.2. É vedada a criação de mais de um cadastro por Usuário. Em caso de multiplicidade de cadastros
elaborados por um só Usuário, o Saveh se reserva no direito de, a seu exclusivo critério e sem
necessidade de prévia anuência ou comunicação dos Usuários, inabilitar todos os cadastros existentes e
impedir eventuais cadastros futuros vinculados a estes.
3.3. Somente será permitida a vinculação de um cadastro a um CNPJ, um telefone e um e-mail, não
podendo haver duplicidade de dados em nenhum caso.
3.4. O Saveh poderá unilateralmente excluir o cadastro dos Usuários, sem aviso prévio destes.
4. CADASTRO.
4.1. O cadastramento dos Usuários e participação no Saveh é gratuito.

4.2. É necessário o preenchimento completo de todos os dados exigidos pelo Saveh no momento do
cadastramento, para que o Usuário esteja habilitado a utilizar a Plataforma.
4.3. É de exclusiva responsabilidade dos Usuários fornecer, atualizar e garantir a veracidade dos dados
cadastrais, não cabendo ao Saveh qualquer tipo de responsabilidade civil e/ou criminal resultante de
dados inverídicos, incorretos ou incompletos fornecidos pelos Usuários.
4.4. O Saveh se reserva no direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para identificar seus
Usuários, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que estime serem pertinentes a fim de
conferir os dados pessoais informados, cuja privacidade será mantida na forma da Lei.
4.5. Caso o Saveh considere um cadastro, ou as informações nele contidas, suspeito de conter dados
errôneos ou inverídicos, se reserva no direito de suspender, temporária ou definitivamente, o Usuário
responsável pelo cadastramento, sem prejuízo de outras medidas que entenda necessárias e oportunas.
No caso de aplicação de quaisquer destas sanções, não assistirá aos Usuários direito a qualquer tipo de
indenização ou ressarcimento por perdas e danos, lucros cessantes ou danos morais.
4.6. O Usuário acessará sua conta por meio de login e senha, de acordo com os sistemas disponíveis na
Plataforma, comprometendo-se a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se
integralmente pelo uso que deles seja feito.
4.7. O Usuário compromete-se a notificar o Saveh imediatamente, por meio dos canais de contato
mantidos e disponibilizados na Plataforma, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta. O
Usuário será o único responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso só
será possível mediante a utilização de senha de seu exclusivo conhecimento.
4.8. Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, a venda, o aluguel ou outra forma de transferência
da conta. Não se permitirá, ainda, a criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais
tenham sido cancelados por infrações às políticas de uso do Saveh.
4.9. O apelido que o Usuário utiliza em Saveh não poderá guardar semelhança com o nome ”Saveh” ou
qualquer uma de suas marcas. De igual modo, não poderá ser utilizado qualquer apelido que insinue ou
sugira que os Serviços serão prestados pelo Saveh ou que fazem parte de promoções suas. Também
serão eliminados apelidos considerados ofensivos ou que infrinjam a legislação em vigor.
4.10. O Saveh se reserva o direito de, unilateralmente e sem prévio aviso, recusar qualquer solicitação de
cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito.
5. MARCAS.
5.1. O Usuário deverá incluir uma imagem com sua marca no cadastro. É proibida a utilização de marcas
que possam confundir, enganar ou levar a erro terceiros, assim como de imagens ofensivas ou que
violem leis em vigor.
5.2. Ao incluir a marca no cadastro, o Usuário autoriza o Saveh a utilizar tais marcas em peças de
comunicação da Plataforma, gratuitamente, enquanto permanecer cadastrado como Usuário.
5.3. O Saveh poderá retirar da Plataforma marcas que não estejam de acordo com os Termos e as
demais políticas de utilização da Plataforma.
5.4. O uso comercial da expressão "Saveh" como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem
como os logos, marcas, insígnias, conteúdo das telas relativas aos serviços ofertados através da
Plataforma e o conjunto de programas, bancos de dados, redes e arquivos que permitem que o Usuário
acesse e use sua conta, são propriedade do Saveh e estão protegidos pelas leis e pelos tratados
internacionais de direito autoral, de marcas, de patentes, de modelos e de desenhos industriais. O uso
indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo com autorização
expressa de Saveh.

6. PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO.
6.1. Todas as informações ou os dados pessoais prestados pelo Usuário de Saveh são armazenados em
servidores ou meios magnéticos de alta segurança.
6.2. O Saveh segue os padrões de segurança comumente utilizados pelas empresas que trabalham com
transmissão e retenção de dados para garantir a segurança de seus Usuários. No entanto, nenhum
método de transmissão ou retenção de dados eletrônicos é plenamente seguro e pode estar sujeito a
ataques externos. O Saveh tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a
segurança descritas nesta cláusula, mas não será responsável por prejuízo que possa ser derivado da
violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem de meios indevidos, fraudulentos ou ilegais
para acessar as informações armazenadas nos servidores ou nos bancos de dados utilizados por Saveh.
6.3. O login e a senha de cada Usuário servem para garantir a privacidade e a sua segurança. O Saveh
recomenda a seus Usuários que não compartilhem essas informações com ninguém. O Saveh não se
responsabiliza por danos ou prejuízos causados ao Usuário pelo compartilhamento dessas informações.
6.4. O Saveh coleta e guarda todas as informações prestadas por seus Usuários durante a utilização da
Plataforma, incluindo no momento do cadastramento, para uso próprio.
6.5. O nome, e-mail e outros dados dos Usuários poderão ser utilizados para o envio de notificações,
informações sobre o plano de gestão de recursos hídricos ou serviços prestados, avisos sobre violações
ao Termo e outras comunicações que o Saveh considerar necessárias. Os Usuários poderão requisitar ao
Saveh a sua exclusão de sua lista de envio de mensagens (mailing).
6.6. O Saveh não compartilhará as informações e dados fornecidos por seus Usuários com terceiros sem
a devida anuência, exceto razão social, segmento, e nome e e-mail do responsável pela gestão da
Plataforma Saveh.
6.7. O Saveh prestará todas as informações requisitadas por órgãos públicos e Autoridades legalmente
constituídas, desde que devidamente justificadas e compatíveis com a lei em vigor.
6.8. O Saveh, por exigência legal, manterá em seu banco de dados, por até 6 (seis) meses, todas as
informações coletadas dos Usuários que excluírem seus cadastros, podendo tais informações ser
armazenadas por prazo superior, desde que por ordem judicial.
6.9. O Saveh utiliza cookies e softwares de monitoramento de seus Usuários para prover a seus Usuários
a melhor navegação possível, baseado em suas necessidades, e para pesquisas internas. Esses cookies
não coletam informações pessoais, apenas informam preferências de uso e de navegação de cada
Usuário, além de prover ao Saveh estatísticas e dados para aprimorar seus serviços.
6.10. Sujeito ao cumprimento destes Termos, o Saveh outorga ao Usuário uma licença limitada, não
exclusiva, não passível de sublicença, revogável e não transferível para: (i) acesso e uso dos Aplicativos
em seu dispositivo pessoal, exclusivamente para o seu uso da Plataforma; e (ii) acesso e uso de qualquer
conteúdo, informação e material correlato que possa ser disponibilizado por meio da Plataforma, em cada
caso, para seu uso pessoal, nunca comercial. Quaisquer direitos não expressamente outorgados por
estes Termos são reservados ao Saveh e suas afiliadas licenciadoras.
6.11. O Usuário não poderá: (i) remover qualquer aviso de direito autoral, direito de marca ou outro aviso
de direito de propriedade de qualquer parte da Plataforma; (ii) reproduzir, modificar, preparar obras
derivadas, distribuir, licenciar, locar, vender, revender, transferir, exibir, veicular, transmitir ou, de qualquer
outro modo, explorar a Plataforma, exceto da forma expressamente permitida pelo Saveh; (iii) decompilar,
realizar engenharia reversa ou desmontar a Plataforma e seus subsistemas, códigos, bancos de dados e
repositórios, exceto conforme permitido pela legislação aplicável; (iv) conectar, espelhar ou recortar
qualquer parte da Plataforma e seus subsistemas, códigos, bancos de dados e repositórios; (v) fazer ou
lançar quaisquer programas ou scripts com a finalidade de fazer scraping, indexação, pesquisa ou
qualquer outra forma de obtenção de dados de qualquer parte das funcionalidades da Plataforma, ou de
sobrecarregar ou prejudicar indevidamente a operação e/ou funcionalidade de qualquer aspecto da

Plataforma; ou (vi) tentar obter acesso não autorizado ou prejudicar qualquer aspecto da Plataforma ou
seus sistemas ou redes correlatas.
7. VIOLAÇÃO NO SISTEMA OU DA BASE DE DADOS.
7.1. É vedada a utilização de dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e
nas operações de Plataforma, bem como nos anúncios, nas descrições, nas contas ou em seus bancos
de dados. Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de
propriedade intelectual e as proibições estipuladas nestes Termos, tornará o responsável passível de
sofrer os efeitos das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda
responsável por indenizar o Saveh ou seus Usuários por eventuais danos causados.
8. SANÇÕES.
8.1. Sem prejuízo de outras medidas, o Saveh poderá, a seu exclusivo critério e sem necessidade de
prévia anuência dos ou comunicação aos Usuários, advertir, suspender ou cancelar, temporária ou
permanentemente, o cadastro do Usuário, podendo aplicar sanção que impacte negativamente em sua
reputação, a qualquer tempo, iniciando as ações legais cabíveis, se: (i) o Usuário não cumprir qualquer
dispositivo destes Termos ou descumprir seus deveres de Usuário; (ii) praticar atos delituosos ou
criminais que, a critério das Idealizadoras, possa prejudicar o Saveh e seus objetivos; (iii) o
Saveh entender que a falta de empenho ou qualquer outra atitude do Usuário na gestão de seus recursos
hídricos tenham causado algum dano a terceiros ou ao Saveh, ou tenham a potencialidade de assim o
fazer.
8.2. Nos casos de suspensão, temporária ou permanente, do cadastro do Usuário, a divulgação de suas
informações será automaticamente suspensas.
8.3. O Saveh se reserva o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, solicitar o envio de
documentação pessoal ou de qualquer documento que comprove a veracidade das informações
cadastrais.
9. RECUSA DE GARANTIA; LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE; INDENIZAÇÃO.
Recusa de Garantia.
O SAVEH NÃO FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO NEM DÁ GARANTIA SOBRE A CONFIABILIDADE,
QUALIDADE, ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE LEGAL DO PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS DOS USUÁRIOS OU DE QUAISQUER SERVIÇOS DECORRENTES DO USO DE SUA
PLATAFORMA. O USUÁRIO CONCORDA QUE TODO O RISCO DECORRENTE DO USO DA
PLATAFORMA OU DO PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO A PARTIR DAS INFORMAÇOES QUE
PRESTAR À PLATAFORMA SAVEH SERÁ SEMPRE SEU NA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI
APLICÁVEL.
Limitação de responsabilidade.
9.1. O Saveh não se responsabiliza por vícios ou defeitos técnicos e/ou operacionais oriundos do sistema
da Plataforma, do plano de ação, do Usuário ou de terceiros.
9.2. O Saveh não é responsável pela implantação do plano de ação sugerido pela Plataforma ou pela
outorga e/ou gestão de recursos hídricos do Usuário. Cada Usuário conhece e aceita ser o único
responsável pela obtenção da outorga e pela gestão dos recursos hídricos que utiliza.

9.3. O Saveh não poderá ser responsabilizado pela efetiva implantação do plano de ação ou pelo
cumprimento das obrigações legais pertinentes à outorga de recursos hídricos aos Usuários. Os Usuários
reconhecem e aceitam que, ao implantar o plano de ação e usar recursos hídricos, fazem-no por sua
conta e risco, reconhecendo o Saveh como mero apoio, voluntário e gratuito, para tal mister.
9.4. Em nenhum caso o Saveh será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro dano e/ou
prejuízo que o Usuário possa sofrer devido às atividades realizadas ou não realizadas por meio de
Plataforma.
9.5. Caso um ou mais Usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou ação legal contra
outro ou outros Usuários, todos e cada um dos Usuários envolvidos nas reclamações ou ações eximem
de toda responsabilidade tanto o Saveh e as Idealizadoras, quanto seus dirigentes, empregados,
agentes, representantes e procuradores, devendo indenizar o Saveh por qualquer dano resultante da
reclamação ou ação.
Indenização.
9.6. O Usuário indenizará o Saveh, suas filiais, empresas controladas, controladores diretos ou indiretos,
diretores, administradores, colaboradores, representantes e empregados, inclusive quanto a honorários
advocatícios, por qualquer demanda promovida por outros Usuários ou terceiros, decorrentes das
atividades do primeiro na Plataforma, de quaisquer descumprimentos, por aquele, dos Termos e das
demais políticas de Saveh ou, ainda, de qualquer violação, pelo Usuário, de lei ou de direitos de terceiros.
10. ALCANCE DOS SERVIÇOS.
10.1. Estes Termos não geram nenhum contrato de sociedade, de joint venture, mandato ou associação
entre o Saveh e as Idealizadoras e o Usuário. O Usuário manifesta ciência de que o Saveh não é parte de
nenhuma transação realizada pelos Usuários, nem possui controle algum sobre a qualidade, a segurança
ou a legalidade das atividades dos Usuários, sobre a veracidade ou a exatidão das informações
prestadas pelos Usuários à Plataforma ou sobre a capacidade dos Usuários em cumprir suas obrigações
legais para uso de recursos hídricos.
10.2. O Saveh não pode assegurar o êxito da operação de nenhum Usuários, tampouco a conformidade
de sua operação às normas legais.
11. PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DA PLATAFORMA.
11.1. O Saveh não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelo Usuário em
razão de falhas em sua conexão com a internet, com o seu provedor, no sistema, com o sistema de SMS,
com a linha telefônica ou no servidor, utilizados pelo Usuário, decorrentes de condutas de terceiros, caso
fortuito ou força maior.
11.2. O Saveh também não será responsável por qualquer vírus, trojan, malware, spyware ou
qualquer software que possa danificar, alterar as configurações ou infiltrar o equipamento do Usuário em
decorrência do acesso, da utilização ou da navegação na internet, ou como consequência da
transferência de dados, informações, arquivos, imagens, textos ou áudio.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS.
12.1. O Saveh poderá enviar avisos por meio de notificações gerais através da Plataforma, mediante
correio eletrônico para o endereço de e-mail do Usuário, ou por comunicação escrita enviada ao

endereço físico indicado. O Usuário poderá notificar o Saveh por meio de comunicação por meio
eletrônico para contato@saveh.com.br.
12.2. O Usuário não poderá ceder tampouco transferir estes Termos, total ou parcialmente, sem prévia
aprovação por escrito do Saveh. O Usuário concede sua aprovação para que o Saveh ceda e transfira
estes Termos total ou parcialmente, inclusive: (i) para uma subsidiária ou afiliada; (ii) um adquirente das
participações acionárias, negócios ou bens do Saveh; ou (iii) para um sucessor em razão de qualquer
operação societária. Não existe joint-venture, sociedade, emprego ou relação de representação entre o
Usuário, o Saveh ou quaisquer Prestadores Terceiros como resultado do contrato entre o Usuário e o
Saveh, ou pelo uso da Plataforma.
12.3. Caso qualquer disposição destes Termos seja tida como ilegal, inválida ou inexequível total ou
parcialmente, por qualquer legislação, essa disposição ou parte dela será, naquela medida, considerada
como não existente para os efeitos destes Termos, mas a legalidade, validade e exequibilidade das
demais disposições contidas nestes Termos não serão afetadas. Nesse caso, as partes substituirão a
disposição ilegal, inválida ou inexequível, ou parte dela, por outra que seja legal, válida e exequível e que,
na máxima medida possível, tenha efeito similar à disposição tida como ilegal, inválida ou inexequível
para fins de conteúdo e finalidade dos presentes Termos. Estes Termos constituem a totalidade do
acordo e entendimento das partes sobre este assunto e substituem e prevalecem sobre todos os
entendimentos e compromissos anteriores sobre este assunto. Nestes Termos, as palavras “inclusive” e
“inclui” significam “incluindo, sem limitação”.
13. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO.
13.1. Todos os itens destes Termos são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil.
Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou a qualquer outro questionamento
relacionado a estes Termos, as partes concordam em se submeter ao Foro da Comarca de São Paulo.

