TERMO ADITIVO DE PRODUTO ( Brazil)
Este Termo Aditivo de Produto é incorporado por referência, sendo parte integrante dos Termos e Condições Dell EM Partner Program.
Em caso de conflito entre este Termo Aditivo de Produto e o disposto nso Termos e Condições Dell EM Partner Program Acordo,
prevalecerão os os termos e condições deste Termo Aditivo de Produto.
Este Termo Aditivo de Produto aplica-se apenas à compra e revenda de Produtos Dell EMC que são integrados com o Google Chrome OS
("Produtos Chrome Dell EMC").
1.

Caso disponível no Brasil, as Revendas integrantes do Programa Dell EMC Partner serão autorizadas a revender Produtos Chrome
Dell EMC para usuários finais, sujeito aos termos e condições estabelecidos nos Termos e Condições Dell EMC Partner Program,
neste Termo Aditivo de Produto e em eventual contrato de parceria/revenda existente com a Dell EMC.
Os Distribuidores Dell EMC estão autorizados a revender Produtos Chrome Dell EMC apenas para Revendas, sujeito ao Contrato
de Distribuição vigente e ao disposto neste Termo Aditivo de Produto. É responsabilidade do Distribuidor exigir que cada Revenda
reconheça e cumpra os termos deste Termo Aditivo de Produto.

2.

Das Obrigações.
2.1. O Distribuidor poderá distribuir, anunciar, promover, demonstrar e vender Produtos Chrome Dell EMC somente através de
canais de venda aprovados pela Dell EMC. O Parceiro poderá anunciar, promover, demonstrar e vender Produtos Chrome
Dell EMC apenas através da sua empresa.
2.2. O Parceiro e o Distribuidor deverão cumprir com todas as políticas Dell EMC que afetam a venda, propaganda, promoção
e/ou exibição de Produtos Chrome Dell EMC que possam estar em vigor. Tais políticas poderão ser enviadas por e-mail ou
publicadas no Partner Portal, ou em outra página em https://Partner.Dell.com/.
2.3. O Parceiro e o Distribuidor deverão cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis à venda de Produtos Chrome Dell
EMC, incluindo leis e regulamentos de controle de exportação e reexportação, incluindo (i) os Regulamentos da
Administração de Exportação (Export Administration Regulations - "EAR") mantidos pelo Departamento de Comércio dos
EUA, (ii) sanções comerciais e econômicas mantidas pelo Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do
Tesouro dos EUA, e (iii) os Regulamentos do Tráfico Internacional do Armas (International Traffic in Arms Regulations "ITAR") mantidos pelo Departamento de Estado dos EUA.
2.4. O Parceiro e o Distribuidor deverá informar imediatamente à Dell EMC caso verifique algum defeito ou vício nos Produtos
Chrome Dell EMC.
2.5. Nenhuma disposição neste Termo Aditivo de Produto permite que o Parceiro e o Distribuidor utilizem os Produtos Chrome
Dell EMC de outra forma, exceto conforme autorizado pela Dell EMC.
2.6. O Parceiro e o Distribuidor não poderá copiar, modificar, criar trabalhos derivados, descompilar, fazer engenharia reversa
e/ou desmontar os Produtos Chrome Dell EMC. O Parceiro e o Distribuidor também deverão assegurar que terceiros não
copiem, modifiquem, crirem trabalhos derivados, descompilem, façam engenharia reversa e/ou desmontem os Produtos
Chrome Dell EMC.
2.7. O Parceiro ou o Distribuidor distribuirá, anunciará, promoverá, demonstrará e venderá Produtos Chrome Dell EMC sujeitos
à garantia limitada padrão da Dell EMC, e não concederá quaisquer garantias adicionais ou declarações (nem condições
implícitas, garantias ou outros termos, incluindo quaisquer termos implícitos quanto à qualidade satisfatória, adequação a
um fim, ou conformidade com a descrição) que obrigue a Dell EMC ou os licenciantes da Dell EMC em relação aos Produtos
Chrome Dell EMC.
2.8. O Parceiro e o Distribuidor concordam em distribuir, anunciar, promover, demonstrar e vender os Produtos Chrome Dell
EMC com a garantia limitada padrão da Dell EMC, a qual serve para excluir todos os danos indiretos, especiais, incidentais,
punitivos e consequenciais, e outras isenções padrão da indústria e limitações, incluindo, conforme o caso: a isenção de
todveras as garantias estatutárias aplicáveis, em todo alcance permitido por lei em relação aos Produtos Chrome Dell EMC.
2.9. O Parceiro e o Distribuidor deverão, às suas próprias custas, obter e providenciar a manutenção de todas as aprovações,
consentimentos, licenças, autorizações, declarações, arquivamentos e registros governamentais relativos a remessas,
instalação e serviços relacionados com os Produtos Chrome Dell EMC pelos quais o Google ou a Dell EMC não são
responsáveis.
2.10. A Google liberará o acesso ao Google Chrome OS Branding Guideline. O Parceiro e o Distribuidor terá uma licença nãoexclusiva, não sublicenciável e revogável para exibir as Google Chrome OS Branding Guidelines exclusivamente para fins de
comercialização e distribuição dos Produtos Chrome Dell EMC está sujeita a sua conformidade com as diretrizes de marca
vigentes da Google, as quais podem ser encontradas nas seguintes URLs:
http://www.google.com/permissions/guidelines.html e https://sites.google.com/a/google.com/device-partner-toolkit/
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(podendo sofrer atualizações pela Google eventualmente). Todo goodwill decorrente de seu uso das Google Chrome OS
Branding Guidelines pertencerá à Google. A licença concedida nesta cláusula pode ser revogada a qualquer momento,
mediante notificação pela Google.
2.11. Todos os direitos de propriedade, titularidade e Direitos de Propriedade Intelectual referentes aos Produtos Chrome Dell
EMC permanecerão com a Dell EMC e/ou seus licenciantes. "Direitos de Propriedade Intelectual" significam todos os direitos
autorais, direitos morais, direitos de patentes, marcas comerciais, direito de design, direito a ou relacionado a bancos de
dados, direitos a ou relacionados a informações confidenciais, direitos em relação a nomes de domínio e quaisquer outros
direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) em todo o mundo.
2.12. A Dell EMC poderá tomar todas as medidas que considerar razoável, a seu exclusivo critério, para sanar uma violação dos
termos e condições aplicáveis aos Produtos Chrome Dell EMC, incluindo, mas não limitado a, reter ou revogar as
autorizações concedidas no âmbito do presente Termo Aditivo de Produto.
2.13. O Parceiro e o Distribuidor não poderão modificar ou personalizar a interface do usuário ou a experiência do usuário do
Produto Dell EMC de qualquer forma, incluindo, sem limitação, através da instalação de qualquer software no Produto Dell
EMC, ou alteração de qualquer uma das configurações padrão, sem a aprovação explícita, e tendo sido iniciada pelo Usuário
Final. Quaisquer alterações, aprovadas ou dirigidas pelo Usuário Final que sejam feitas pelo Parceiro ou pelo Distribuidor
estarão sujeitas às restrições contidas no Contrato de Licenciamento para Usuário Final do Chrome OS ou nos termos de
serviço, e às seguintes restrições:
O Parceiro ou o Distribuidor não poderá:
2.13.1.modificar, alterar, criar trabalhos derivados, traduzir, desmontar, descompilar, fazer engenharia reversa, ou reconfigurar
de qualquer maneira o Google Chrome OS (incluindo, sem limitação, as configurações de busca padrão), ou se envolver
em atividades que incentivem os Usuários Finais a modificar ou reconfigurar o Google Chrome OS;
2.13.2.interferir com a implementação e exibição pelo Google, em um Produto Dell EMC, do Contrato de Licenciamento para
Usuário Final do Google Chrome OS;
2.13.3.inserir quaisquer vírus, worms, bombas-data, bombas-relógio, ou outro código que seja especificamente concebido para
fazer o Google Chrome OS deixar de funcionar, ou danificar, interromper ou interferir com o Google Chrome OS ou com
os dados do Usuário Final;
2.13.4.exceto quando expressamente especificado neste Termo Aditivo de Produto, vender, licenciar, distribuir, alugar,
emprestar, ou divulgar o Google Chrome OS para terceiros; ou
2.13.5.remeter, desviar, transbordar, transferir, exportar ou reexportar o Google Chrome OS, ou qualquer componente deste,
para qualquer país fora do Brasil. Para evitar dúvidas, você está proibido de diferenciar o Produto Dell EMC, exceto se
expressamente permitido pela Google.
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