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1. GERAL / ESCOPO 
 
1.1. Esses termos e essas condições gerais serão aplicáveis a 
todos os relacionamentos comerciais atuais e futuros entre a Pilz 
GmbH & Co.KG (doravante denominada PILZ), como fabricante do 
software e o cliente que compra o software da PILZ. 
 
1.2. Quando o cliente tiver seus próprios termos e condições gerais 
diferentes, conflitantes ou adicionais, eles não farão parte do 
contrato, mesmo quando tiver conhecimento, exceto se sua 
validade for expressamente acordada por escrito. 
 
1.3. Quando a PILZ fornecer mercadorias, ao cliente, sem 
ressalvas, apesar da ciência do fato de o cliente ter seus próprios 
termos e próprias condições diferentes e conflitantes, os termos e 
as condições gerais da PILZ ainda serão aplicáveis. 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. Informações da Licença 
 
As informações da licença são um documento que contém 
informações específicas do programa. As informações da licença 
de um programa podem ser encontradas no site 
www.pilz.com/gtc.Elas também poderão estar disponíveis em um 
arquivo no diretório do programa, poderão ser encontradas por 
meio de um comando do respectivo sistema ou poderão estar 
anexadas ao programa como um documento. 
 
2.2. Programa 
 
Padrões do programa de todos os pacotes do programa fornecidos 
com relação à PILZ, incluindo as cópias originais e como um todo 
e parciais, inclusive as instruções e os dados que podem ser lidos 
na máquina, componentes, material audiovisual (como vídeos, 
textos, desenhos ou gráficos), bibliotecas relacionadas, como 
blocos de automação (padrão e falha de segurança), blocos de 
componentes ou dados do produto, materiais de licença e 
documentos ou chaves para utilização da licença, mais 
documentação. 
 
2.3. Software 
 
Para os fins desses termos e dessas condições gerais, software 
significará os produtos do software para os quais a Pilz concedeu 
ao cliente o direito de utilizar o produto para suas próprias 
finalidades (licença), uma vez que o pagamento de qualquer 
remuneração tenha sido recebido de forma integral. Isso inclui 
blocos do software e, se necessário, dados para suporte e 
PASunits, bem como o software para utilização com macros. 
 
3. CONCLUSÃO DO CONTRATO 
 
3.1. Os orçamentos são vinculantes. Porém, a companhia reserva-
se o direito de fazer mudanças razoáveis nas especificações, caso 
seja necessário. 
 
A aceitação deverá ser declarada por escrito ou por meio da 
confirmação do pedido (inclusive por meio de fax e e-mail) ou por 
meio do fornecimento de mercadorias ao cliente. Mesmo nesse 
caso, o cliente receberá uma confirmação do pedido por escrito. A 
confirmação do pedido por escrito pela Pilz sempre listará os 
serviços a serem prestados de acordo com os termos do contrato. 
 
3.2. Caso o pedido seja qualificado como orçamento, de acordo 
com o § 40 do Código do Consumidor Brasileiro, a PILZ deverá 
aceitá-lo em um período de 4 semanas, ficando o cliente de acordo 
com este prazo. 
 
4. CONTEÚDO E ESCOPO DA LICENÇA 
 
4.1. A PILZ vende vários tipos de licenças. O tipo de licença é 
estabelecido no certificado do produto do software do cliente. O 
mesmo está anexado à fatura. 
 
 
4.2 O respectivo programa é propriedade da PILZ e está protegido 
por direito autoral. 
 
O cliente receberá o software estipulado na confirmação do pedido 
e no certificado do produto do software. A documentação do 
software deverá ser adquirida separadamente do software, salvo 
se declarado de outra forma na confirmação do pedido pela PILZ. 

 
4.3. Salvo se declarado de outra forma na confirmação do pedido, 
no certificado do produto do software e no software fornecidos pela 
PILZ, o cliente poderá fazer uma cópia de cada conjunto do 
software, que será utilizada exclusivamente para fins de cópia de 
segurança. As condições dessa licença serão aplicáveis. O cliente 
deverá fornecer uma notificação de direito autoral e de todas as 
outras notificações de propriedade em cada cópia ou cópia parcial 
do programa. 
 
Em outros casos, o cliente apenas deverá copiar o software se 
autorizado com antecedência pela PILZ a fazê-lo. 
 
4.4. O cliente não deverá modificar, aplicar engenharia reversa ou 
traduzir o software, nem deverá desmontar quaisquer peças. O 
cliente não deverá remover quaisquer identificadores 
alfanuméricos com relação aos dados para suporte e caso o 
cliente tenha direito de fazer cópias, os identificadores 
alfanuméricos também serão copiados sem alterações. 
 
4.5.  O cliente apenas terá o direito de revender a licença adquirida 
pela PILZ a um terceiro se expressamente autorizado pela PILZ a 
fazê-lo no certificado do produto do software; esse direito poderá 
ser revogado. Quando tal autorização for fornecida, as relações 
legais com o terceiro serão regidas por um contrato que garante a 
proteção dos direitos da PILZ, mantendo as disposições do 
contrato de licença, e nos termos do qual o terceiro estará sujeito 
às obrigações do presente contrato sem ressalvas. 
 
4.6. O cliente será obrigado a cumprir todas as leis, normas e 
disposições aplicáveis e a obter as aprovações, licenças, 
autorizações ou documentos necessários para a implementação 
do presente contrato. Isso inclui todas as leis, as disposições e os 
decretos ou quaisquer outras restrições que o governo da 
Alemanha poderá estabelecer no futuro com relação à exportação 
do software da Alemanha. Sem as licenças ou aprovações 
correspondentes, o licenciado não tem direito, direta ou 
indiretamente, de exportar ou reexportar o software ou quaisquer 
informações relacionadas a países nos quais o governo acima 
exige uma licença de exportação ou uma aprovação 
governamental no momento da exportação/reexportação. 
 
4.7 Ao conceder os direitos de utilização do software a terceiros, 
as respectivas condições em relação ao software (condições da 
licença) serão aplicáveis além desses termos e dessas condições 
gerais. 
 
 
5. CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO DE LICENÇAS 
 
5.1. Quando a PILZ tiver concedido os direitos de cópia, o cliente 
receberá confirmação por escrito da quantidade de cópias que ele 
tem direito a fazer do suporte de dados fornecido com a licença, 
permitindo que o software seja utilizado simultaneamente em 
diversas estações de trabalho, até a quantidade de licenças 
emitidas. 
 
O cliente terá direito de copiar o software adquirido apenas nos 
termos das disposições separadas na ordem de confirmação e 
certificado do produto de software. Estabelecido que o contrato 
não apresente de outra forma, o mesmo será aplicado ao licenciar 
o software para utilização com terceiros. Nos termos dessa 
disposição, os terceiros serão definidos como a equipe do cliente 
ou partes de empresas externas.  Quando o cliente tiver concedido 
os direitos de cópia, cada cópia que o cliente criar será utilizada 
apenas em um peça de hardware de cada vez. 
 
A notificação de direito autoral e todas as outras notificações 
exclusivas serão aplicadas a cada cópia ou cópia parcial. 
Notificações de direito autoral existentes / outras notificações 
exclusivas não serão eliminadas. 
 
A Cláusula 4.5 também será aplicada. 
 
5.2. O cliente deverá cumprir todas as instruções de cópia 
recebidas em conjunto com a licença. O clientes deverão manter 
registros adequados, completos do paradeiro de todas as cópias; 
desses registros será possível deduzir a quantidade de cópias 
feitas e a área de aplicação. 
O cliente deverá disponibilizar esses à PILZ a qualquer momento 
mediante solicitação. Com aviso prévio de 14 dias, a PILZ terá 
direito de ter os registros checados por um auditor independente 
de sua própria escolha. O auditor terá o acesso às dependências 
do negócio do cliente durante o horário comercial normal permitido. 
Quando os registros estiverem se desviando dos acordos 
contratuais, para o prejuízo da PILZ, o cliente deverá reembolsar a 
PILZ pelos custos decorrentes da auditoria. 
 



 
6. ATUALIZAÇÕES 
 
Caso o cliente compre uma atualização adicional do programa, 
assim que a atualização for instalada ele deixará de utilizar a 
versão anterior ou a passará a um terceiro. 
 
7. DIREITOS EXISTENTES 
 
7.1. A PILZ é a única proprietária dos direitos de propriedade 
intelectual dos produtos (software, hardware, documentação etc.) e 
das invenções, desenvolvimentos, propostas, ideias, rascunhos, 
projetos, dados, amostras, modelos e experiência no qual eles têm 
base. O cliente não deverá infringir esses direitos existentes; ao 
copiar ou distribuir o software conforme permitido nos termos do 
contrato, ele deverá produzir a respectiva notificação de direito 
autoral e obrigar os clientes a aplicar isso quando possível. 
 
7.2. Caso sejam feitas melhorias técnicas ou outros resultados de 
desempenho surgirem com relação a produtos fornecidos pela 
PILZ, todos os resultados e direitos e reivindicações existentes 
serão devidos à parte contratante que as originou. 
 
Para os fins da disposição acima, a PILZ receberá uma licença 
grátis, não exclusiva dos resultados do cliente, por um período de 
tempo ilimitado, nos termos do qual ela poderá fabricar, utilizar, 
desenvolver e vender esses produtos. Esses produtos não 
poderão ser passados a terceiros, nem poderão ser emitidas 
sublicenças, sem o consentimento do cliente. 
 
Igualmente, nenhum direito de propriedade objeto dessa licença 
será transferido a um terceiro por operação legal sem contrato por 
escrito. 
 
8. TRANSFERÊNCIA DE RISCO 
 
8.1. A menos que de outra forma indicado nos documentos, a 
entrega deverá ser “ex works” de acordo com os Incoterms 2000. 
8.2. Caso o cliente demore a aceitar as mercadorias, a 
transferência ainda será considerada realizada. 
 
8.3. Envios parciais serão permitidos. As cláusulas acima também 
serão aplicadas quando envios parciais forem acordados. 
 
8.4 Na medida em que a Pilz concordou contratualmente em 
assumir os custos de envio, entrega ou instalação do hardware 
e/ou software nos termos do contrato, isso não afetará as 
cláusulas acima com relação à transferência de risco. 
 
8.5. Caso o envio do item nos termos do contrato esteja atrasado 
como resultado de circunstâncias atribuíveis ao cliente, o risco 
será transferido ao cliente a partir do dia no qual o item se torne 
pronto para envio. 
 
Os clientes aceitarão a entrega de itens, incluindo aqueles que 
mostram pequenos defeitos, sem afetar seus direitos nos termos 
da Cláusula 10. 
 
9. GARANTIA 
 
9.1 O cliente será responsável por instalar o software e por 
quaisquer resultados provenientes da utilização do programa. O 
cliente deverá garantir que os resultados atingidos a partir da 
utilização do programa sejam adequadamente documentados e 
gerados na forma de arquivo pdf. Caso as partes discordem acerca 
das bases e escopo para uma reivindicação de garantia, o cliente 
deverá fornecer à PILZ essa documentação como comprovação de 
uma reivindicação de garantia. 
 
A PILZ deverá apoiar os clientes com informações sobre erros já 
conhecidos do programa, medidas de resolução de problemas, 
restrições e medidas para evitar erros. 
 
 
9.2 O período de garantia para cada item do software será de 12 
meses no total (3 meses de garantia legal, acrescido de mais 9 
meses concedidos pela Pilz. Na hipótese de um defeito legal no 
direito “in rem” de terceiros, períodos de limitação estatutária serão 
aplicáveis. O período de garantia iniciará quando os produtos de 
software e qualquer mídia de dados são entregues ao cliente ou 
com notificação de que os itens estão prontos para envio. 
 
9.3. Todas as reivindicações de garantia são excluídas na hipótese 
de um cliente / terceiro não ter ainda adquirido o software, porém 
esteja utilizando-o em uma fase de teste. 
 
Na hipótese de defeitos materiais, a garantia da PILZ deverá ser 
limitada ao cumprimento do contrato; isso será feito por meio de 
reparação ou substituição, a critério da PILZ. A reparação poderá 

ser fornecida em especial, fornecendo um novo estado do 
programa ou com a PILZ demonstrando modos em que o defeito 
pode ser evitado. O cliente deve adotar esse novo estado do 
programa caso os ajustes exigidos sejam aceitáveis. 
 
Considerando a complexidade do software, a PILZ deverá ter até 
três tentativas de atingir essas reparações. 
 
A Pilz também poderá retificar erros de software fornecendo uma 
forma adequada de suporte de dados contendo a última versão do 
produto. Isso poderá ser uma atualização ou melhoria, a critério da 
PILZ. Caso nenhuma atualização ou melhoria atual esteja 
disponível na época que a reparação é exigida, a PILZ terá direito 
a fornecer ao cliente uma solução intermediária para contornar o 
erro até uma nova versão do produto puder ser fornecida, caso 
isso seja necessário para garantir que o cliente processe tarefas 
urgentes decorrentes do defeito. 
 
9.4  Um defeito no software apenas será considerado existe 
caso um erro possa ser reproduzido no hardware de referência 
utilizado pela PILZ e não caso um erro deva apenas ocorrer 
quando o software é utilizado em conjunto com o hardware ou 
software do sistema alvo específico. 
 
Erros em que a redução da usabilidade do software seja 
insignificante apenas não serão considerados. 
 
Como o hardware em cada sistema alvo é único, o 
desenvolvimento de drivers e outras modificações de software e/ou 
complementos exigidos a fim de utilizar o software da PILZ em um 
sistema específico do cliente não serão considerados erros de 
software. Um defeito não existirá, portanto, caso o software da 
PILZ não seja utilizado em um hardware adequado por um cliente 
ou um terceiro ou caso a falha não esteja no software da PILZ 
como tal, mas sim no software do terceiro ou em outra atividade 
realizada pelo licenciado ou por quaisquer outros motivos 
originados da área de risco do cliente. 
 
9.5  Diagnósticos de falha e a reparação de defeitos nos 
termos da garantia acontecerão nas dependências do cliente ou da 
PILZ, a critério da PILZ. Caso um contrato de serviço (reparo) 
esteja em vigor entre o cliente e a PILZ, após consulta com o 
cliente, diagnósticos de falha e reparação de defeitos também 
poderão acontecer no local da unidade em que o software é 
utilizado de acordo com estes termos e condições gerais. 
 
 
O cliente deverá fornecer à PILZ todos os documentos e 
informações exigidas para reparação do defeito. Quando a PILZ for 
retificar o erro nas dependências do cliente, o cliente deverá 
fornecer sem cobrar o hardware e software necessários, bem 
como quaisquer outras condições operacionais que poderão ser 
exigidas, juntamente com o pessoal operacional adequado. Caso a 
PILZ for cumprir o contrato no local exceto no local de entrega e 
nenhum contrato de reparo/serviço estiver em vigor, o cliente 
deverá reembolsar a PILZ os custos de transporte, viagem e 
hospedagem que resultarem da viagem até o local real, acrescidos 
de quaisquer outros custos decorrentes do cumprimento do 
contrato. 
 
9.6  Caso as medidas tomadas para cumprir o contrato não 
ocorrerem, o cliente terá direito a retirar-se do contrato. Quando a 
violação do contrato for pequena, principalmente no caso de 
defeitos insignificantes, o cliente não terá direito de retirada. O 
cliente não terá direito a reivindicar uma redução de preço. 
 
9.7  Caso o cliente opte por se retirar do contrato com base 
no descumprimento, ele não terá nenhuma reivindicação de 
adicional, que não seja por via judicial.  
 
9.8  Caso um defeito não possa ser retificado e o cliente 
opte por indenizações após descumprimento, as mercadorias 
continuarão com o cliente, estabelecido que isso seja aceitável 
para o cliente. A indenização deverá ser limitada à diferença entre 
o preço de compra e o valor do item defectivo. Isso não será 
aplicável caso a PILZ tenha causado maliciosamente a violação do 
contrato. 
 
9.9  Descrições de produto emitidas pela PILZ fornecem 
puramente detalhes da composição do produto. De forma 
semelhante, declarações públicas ou propagandas não 
representam detalhes da composição do produto de acordo com 
os termos do contrato. Informações como detalhes técnicos, 
descrições, diagramas e desenhos, mensurações e pesos 
especificados estão sujeitos à mudança constante, mesmo quando 
essas se referem a padrões. Essas não serão garantidas a menos 
que elas tenham sido confirmadas como vinculantes com 
antecedência pela Pilz. 



 
 
Além disso, descrições de produto emitidas por um fabricante 
utilizadas pela PILZ fornecem puramente detalhes da composição 
do produto. De forma semelhante, declarações públicas ou 
propagandas do fabricante não representam detalhes da 
composição do produto de acordo com os termos do contrato. 
 
9.10. Caso o cliente receba documentação insuficiente, a única 
obrigação da PILZ será fornecer documentação suficiente e isso 
apenas caso a inadequação da documentação possa levar a 
utilização imprópria do software. 
 
9.11. Além da possibilidade indicada na Cláusula 9.6, o cliente 
poderá apenas apresentar um direito a indenização com base em 
descumprimento ou retirar-se do contrato caso a PILZ, apesar de 
estabelecer um prazo final, não tenha corrigido o problema ou 
fornecido uma substituição em um período de tempo razoável ou 
caso uma substituição ou reparação seja inaceitável para o cliente. 
 
9.12. Na hipótese de defeitos legais, a PILZ pode atingir o 
cumprimento fornecendo o cliente com a facilidade de utilizar o 
software que pode ser considerada legalmente irrepreensível. A 
PILZ poderá trocar o respectivo software por um pacote de 
software equivalente que atenda as disposições contratuais, 
estabelecido que seja aceitável para o cliente. Caso um terceiro 
apresente direitos de propriedade intelectual contra o cliente, o 
cliente deverá informar a PILZ imediatamente por escrito. A PILZ 
dispersar ou cumprir as indenizações a seu critério e em consulta 
com o cliente. O cliente não aceitará indenizações de terceiro se 
sua própria vontade. 
 
9.13. Para fazer uma reivindicação de garantia de acordo com os 
parágrafos 1 – 7, o cliente deve relatar o defeito à PILZ por escrito. 
Defeitos óbvios devem ser relatados assim que forem constatados. 
O relato da falha deve conter informações sobre o tipo de falha e o 
trabalho que estava em curso na época que a falha ocorreu. 
Exclui-se, dentre os possíveis vícios ocultos, os defeitos 
provenientes de desgaste natural pelo uso, bem como defeitos 
advindos da má utilização. 
 
9.14. A PILZ dará ao cliente a garantia legal de 90 dias.  
 
Isso não afetará as garantias dos fabricantes de terceiros. 
 
10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
10.1  No caso de violação negligente do dever, a 
responsabilidade da PILZ deverá ser limitada ao nível médio do 
dano imediato que pode ser previsto para o tipo de produto e que 
seja típico do contrato. Isso também será aplicado quando a 
violação negligente do dever for atribuível à equipe, aos 
funcionários, aos colegas, representantes da Pilz e àqueles 
ajudando com o cumprimento. 
 
A responsabilidade é excluída quando há uma violação 
ligeiramente negligente de obrigações contratuais sem 
importância. 
 
10.2  A menos que de outra forma indicado, reivindicações 
adicionais do cliente são excluídas, em qualquer base legal. 
 
10.3  A PILZ não será responsável por danos não 
decorrentes diretamente do artigo real da venda. 
 
10.4  Caso a PILZ esteja em violação negligente de uma 
obrigação contratual essencial, a responsabilidade da PILZ de 
pagar indenizações deverá ser limitada à quantia segurada de seu 
seguro de responsabilidade do produto, de acordo com o artigo 51, 
I, do Código do Consumidor. A PILZ deverá conceder acesso à 
apólice de seguro mediante solicitação.  
 
10.5  A legislação obrigatória continua sendo não afetada. 
 
10.6  Mesmo quando não especificamente identificada, a 
reprodução de nomes registrados ou nomes comerciais e marcas 
etc. e todos os arquivos fornecidos não concedem o direito de 
assumir que tais nomes são livres em termos de legislação de 
marca e proteção de marca e dessa forma são livre para utilização. 
 
11. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 
 
11.1. Apenas pessoal treinado e especializado deve utilizar o 
software e selecionar e aplicar os dados. O software da PILZ deve 
ser um guia; o usuário deve ainda decidir como proceder. Na 
dúvida, entre em contato com a PILZ para assessoria técnica. 
 

11.2.  O cliente deverá tomar providências adequadas para um 
cenário no qual o software não trabalhe corretamente, no todo ou 
em parte. Ele deverá testar o software cuidadosamente para 
garantir que é adequado para seus fins pretendidos antes de 
utilizá-lo em termos operacionais. Ele ainda deverá proteger seus 
dados da forma mais atual possível. Ele deverá garantir que os 
dados atuais possam ser reproduzidos em conjuntos de dados de 
leitura por máquina disponíveis prontamente, sem esforço 
indevido. 
 
11.3. O cliente deve tomar medidas adequadas para proteger o 
software de acesso não autorizado por terceiros. 
 
12. TAXAS DE LICENÇA / OUTROS CUSTOS 
 
12.1. Além dos preços de tabela aplicáveis, a PILZ cobra 
separadamente: 
- Suporte para comissionamento do software, 
- Suporte para análise e correção de erros que surgiram como 
resultado de operação imprópria ou outras circunstâncias não 
atribuíveis ao software. 
 
12.2. Incidirão sobre os bens e serviços o(s) imposto(s) 
específico(s) de acordo com natureza da atividade (fato gerador), 
conforme determina a legislação brasileira. 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / RESCISÃO / 
CONTRATAÇÃO 
 
13.1. O desconto será oferecido apenas por acordo específico por 
escrito. 
 
13.2 A menos que estabelecido de outra forma na confirmação do 
pedido/orçamento, o preço de venda líquido (antes das deduções) 
será devido em 28 dias da data da fatura. Caso o cliente fique 
inadimplente no pagamento, a PILZ terá direito de cobrar juros 
sobre a quantia devida a uma taxa de 1% ao mês, mais correção 
monetária.  A PILZ reserva-se o direito de fornecer comprovação e 
reivindicação de maiores prejuízos resultantes de inadimplência. O 
cliente, por sua vez, terá direito de provar um nível menor de 
prejuízo. 
 
13.3. O cliente apenas terá direito aos direitos de compensação ou 
de retenção se seus pedidos em contrário forem declarados 
legalmente válidos, forem incontestáveis ou forem reconhecidos 
pela PILZ. O cliente terá direito apenas de exercer o direito de 
retenção se seu pedido em contrário se aplicar ao mesmo 
relacionamento contratual. 
 
14. DIREITO ESPECIAL DE RESCISÃO / REGULAMENTOS DE 
EMBARGO / REGULAMENTOS CONTRA TERRORISMO DA UE 
 
14.1. Na medida em que acordos contratuais entre a PILZ e o 
comprador significam que as obrigações de fornecimento da PILZ 
e as obrigações de pagamento do cliente violem regulamentos 
nacionais e internacionais vinculantes (por exemplo, regulamentos 
de comércio exterior da República Federal da Alemanha, 
regulamentos de embargo e exportação da União Europeia ou 
outros estados, em especial os EUA, incluindo os regulamentos 
contra terrorismo da UE), a PILZ terá direito de rescindir de forma 
extraordinária o relacionamento contratual e / ou retirar-se do 
contrato. 
 
14.2. Nesse caso especial, o cliente não terá direito a indenização. 
 
14.3. É responsabilidade do comprador estar ciente de quaisquer 
regulamentos legais relevantes que possam tornar impossível 
para a PILZ cumprir um contrato.  

DA NOVAÇÃO 

Caso uma das partes deixe de exigir o cumprimento pontual e 

integral de quaisquer das obrigações elencadas neste contrato, 

ou deixe de exercer quaisquer direitos que lhe seja atribuído, 

tal fato será interpretado como mera tolerância, não 

importando em renúncia aos direitos não exercidos, nem em 

precedente novação ou revogação de quaisquer cláusulas deste 

contrato, que para todos os efeitos legais, continuará em vigor.  

§ 15 
Disposições finais 

 



 
Não existirá, em tempo algum, entre as partes que assinam 
este contrato, qualquer vínculo de ordem trabalhista.  
 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. As partes contratantes serão obrigadas a tratar como 
estritamente confidenciais todos os segredos comerciais e da 
companhia revelados a elas pela outra parte ou que se tornarem 
conhecidos para eles durante a celebração do contrato, incluindo 
todas as informações marcadas como confidenciais. 
 
15.2. O cliente fica informado de que a PILZ receberá, armazenará 
e processará seus dados na medida em que for necessário para 
concluir o contrato e com base em regulamentos de proteção de 
dados, e caso necessário, esses dados serão passados a 
terceiros. 
 
15.3. A PILZ terá direito de alterar os conteúdos desses Termos e 
Condições Gerais com o consentimento do cliente, estabelecendo 
as alterações, ao mesmo tempo em que leva os interesses da PILZ 
em consideração, aceitáveis ao cliente. O acordo para a alteração 
do contrato será considerado caso o cliente não tenha se oposto à 
alteração em quatro semanas do recebimento da notificação de 
alteração. A PILZ será obrigada a informar o cliente por meio da 
notificação de alteração sobre as consequências da não objeção. 
 
15.4. A PILZ poderá transferir seus direitos e obrigações do 
presente contrato a um ou mais terceiros. Na hipótese de o 
contrato ser transferido, o cliente terá direito de rescindir o contrato 
de licença por justa causa, sem notificação. 
 
15.5. A lei civil brasileira será aplicada, além das provisões da 
Convenção de Venda das Nações Unidas, a menos que 
estabelecido de outra forma.  
 
15.6. Caso o cliente seja um empresário, um órgão público ou um 
espólio separado nos termos da lei pública, o local da filial 
brasileira de negócios da Pilz será o tribunal competente para 
julgar todas as controvérsias decorrentes do presente contrato. 
Isso também se aplicará caso o cliente não possua nenhum 
tribunal em sua localidade, ou caso um local permanente/habitual 
de residência seja desconhecido no momento em que a 
reivindicação for feita.  
 
15.7.  Caso as disposições individuais do presente contrato, 
incluindo esses termos e condições gerais de negócio, sejam 
inexequíveis com o cliente, no todo ou em parte, as disposições 
remanescentes continuarão em pleno vigor e efeito. 
 
A disposição que não puder ser executada, no todo ou em parte, 
será substituída por uma disposição cuja finalidade comercial se 
aproxime o máximo possível da disposição impraticável. 
 
15. 8 Todos os contratos serão concluídos por escrito. Os acordos 
complementares apenas terão efeito caso confirmados pela PILZ 
por escrito. 
 
15.9. A filial brasileira da Pilz, será a jurisdição competente para 
dirimir todas as controvérsias legais entre a Pilz e o cliente.  
 


