Cláusula I
Objeto
O objeto do presente Contrato é estabelecer os termos e condições que regerão, no âmbito
do serviço de hospedagem na internet de propriedade de Northost Soluções Online Ltda,
CNPJ 22.633.334/000135, a relação do usuário com Northost, cabendo ao usuário pagar
quantia em dinheiro pelos serviços de intermediação de Northost estabelecidas neste
Contrato.
Cláusula II
Inscrição
Para inscrição no Northost o usuário deverá cadastrarse no site. Em seguida, deverá
completar o formulário de inscrição com todos os dados solicitados, autorizando o uso e
cessão dos dados da forma como melhor entender Northost.
A inscrição na Northost só será possível quando o usuário possua domicílio comprovado no
país. Caso ainda não exista operação da Northost no país ou cidade de domicílio do
candidato, o usuário será avisado no momento da compra e deverá confirmar que está ciente,
de forma que o usuário esteja ciente de adquirir um serviço que não poderá usar com
regularidade.
Northost se reserva o direito de solicitar algum comprovante e/ou dado adicional com o fim de
conferir os dados pessoais do usuário submetido ao cadastro, bem como recusar, suspender
temporária ou definitivamente usuário cujos dados não tenham podido ser confirmados,
mesmo que o cadastro inicial do usuário já tenha sido aceito, decisão esta que independerá
de motivos ou será geradora de qualquer direito ao usuário.
Northost poderá considerar rescindido este Contrato a qualquer tempo, sem necessidade de
prévio aviso, bem como cancelar o cadastro de usuário quando os atos do usuário não sejam
adequados no todo ou em parte às políticas de relacionamento da Northost ou à legislação
local, incluindo, mas não se limitando, à suspeita de comportamentos fraudulentos ou em
atentado contra a imagem e bom nome comercial da Northost, ou em descumprimento de
alguma obrigação prevista neste contrato ou que atente contra seus princípios, objeto,
objetivo e natureza, incluindo, mas não se limitando, a prática de alguma das restrições
mencionadas no presente contrato.
Cláusula III
Pagamentos
Os pagamentos serão realizados pelo usuário, na data de adesão, no valor destacado no
plano desejado no site, através dos meios de pagamento oferecidos.
Eventuais alterações no modo de pagamento poderão ocorrer mediante prévia notificação ao
usuário.
Anualmente os valores do serviço sofrerão alteração seja em razão de elevação dos preços
de mercado, seja para promover sua correção monetária segundo o índice do IGPM

Cláusula IV
Tributos
O pagamento a que se refere a Cláusula III acima, inclui todos os tributos incidentes sobre os
serviços prestados por Northost.
Dentre os tributos acima mencionados não estão incluídos os tributos devidos pelos parceiros
da Northost, tais como o PayPal ou Pagar.me cujos descontos nos produtos são objeto da
adesão dos usuários a Northost.
Cláusula V
Licença Limitada
Todos os direitos intelectuais e industriais sobre o Site, operações, software, hardware,
domínio, logomarcas, emblemas, logotipos, design de páginas e peças publicitárias, estrutura,
conteúdos, informações, Ferramentas do Programa, Símbolos e Expressões que
caracterizem os serviços a marca Northost são de propriedade de Northost e em nenhum
caso se entenderá que ao usuário é concedido algum tipo de direito sobre os mesmos ou o
seu uso sem autorização expressa e por escrito de representante legal de Northost.
Cláusula VI
Modificação
Northost poderá modificar a qualquer momento os termos e condições deste contrato e
notificará as alterações ao usuário através de publicação de aviso com uma versão atualizada
dos ditos termos e condições em seu site.
Cláusula VII
Limitação de Responsabilidade
Northost não garante o acesso e uso continuado ou ininterrupto de seu site. O site e ou
alguma de suas funcionalidades podem, eventualmente, não estar disponíveis devido a
problemas técnicos ou falhas de Internet nos links ou Ferramentas, não sendo lícito aos
usuários imputar responsabilidade, exigir indenização de qualquer natureza em virtude da
impossibilidade de acesso ao site, bem como por danos indiretos que surjam em conexão com
o presente Contrato.
Acordam as partes que a responsabilidade por danos de qualquer origem que decorram deste
Contrato e da adesão a Northost não excederão o valor pago pelo usuário para adesão, de
forma a manter sempre equilibrada a relação contratual.
Cláusula VIII
Aceitação das Condições do Contrato

Ao pressionar o botão no campo indicado ao lado, o usuário declara que leu, compreendeu e
aceitou o presente Contrato em todos seus termos e condições, de forma livre e independente
de qualquer dolo, coação, fraude ou reserva mental quanto a qualquer dos termos ou
condições e que sua intenção de participar da Northost não está relacionada com alguma
outra manifestação, garantia, ou declaração que não sejam as estabelecidas neste Contrato.
Cláusula IX
Uso proibido
O Serviço será utilizado somente de acordo com estes termos.
Os Usuários não poderão:
● fazer engenharia reversa decompilar, desmontar, modificar ou criar trabalhos
derivados com base neste Serviço (Northost), ou em qualquer parte dele;
● burlar qualquer tecnologia que seja utilizada por Northost, ou por seus licenciadores
para proteger o conteúdo acessível por meio deste;
● copiar, armazenar, editar, alterar, preparar qualquer obra derivada ou alterar de
qualquer forma qualquer parte do conteúdo fornecido através do Northost;
● usar qualquer robô, rastejador, aplicativos de pesquisa / recuperação de sites, ou
outros dispositivos automatizados, processos ou meios de acesso, recuperar, extrair
informações, ou indexar qualquer parte da Northost, ou do seu conteúdo;
● alugar, arrendar ou sublicenciar Northost,
● usar Northost, de qualquer outra forma imprópria que viole estes Termos.
Política de privacidade
Para obter informações sobre o uso de seus dados pessoais, os Usuários devem consultar a
política de privacidade da Northost que fica incorporada através do presente a estes Termos.
Direitos autorais
Todas as marcas, nominais ou figurativas, e todas as outras marcas, nomes comerciais,
marcas de serviço, marcas nominativas, ilustrações, imagens ou logotipos que aparecem em
relação Northost, são, e permanecerão sendo de propriedade exclusiva do Proprietário ou de
seus licenciadores e estão protegidos pelas leis em vigor sobre marcas comerciais e por
tratados internacionais.
Idade autorizada
Os Usuários declaram que são adultos de acordo com sua legislação aplicável. Sob nenhuma
circunstância pessoas com idade inferior a 13 anos poderão usar Northost.
Prazo, Rescisão e Renovação Automática

O presente contrato vigora por prazo de 1 (um) ano ou 6 meses, conforme a opção a ser
exercida pelo usuário e informada no momento da escolha da modalidade de pagamento,
podendo ser rescindido de pleno direito por qualquer das partes mediante comunicação por
escrito ou eletrônica, independentemente de observância de quaisquer prazos e de qualquer
sorte de indenização ou ressarcimento.
Northost enviará por meio eletrônico aviso de renovação automática do contrato quando
faltarem 3 (três) semanas para o prazo de que dispõem o usuário para manifestar sua
intenção de não renovação do serviço. Não havendo manifestação em contrário do usuário
após o recebimento do aviso eletrônico emitido por Northost em até 30 (trinta) dias antes do
termo final do contrato, este será renovado automaticamente, por igual período,
sucessivamente e mediante a cobrança de nova anuidade no valor vigente ao tempo da
renovação.
O usuário poderá rescindir o contrato sem que seja devida qualquer penalidade nos primeiros
15 (quinze) dias depois da assinatura inicial do serviço, em caso de arrependimento. A
devolução de eventual valor pago, no prazo dos 15 (quinze) dias, será feita mediante depósito
na conta corrente do usuário a ser informada no pedido de desistência, depósito o qual, será
efetuado em até 10 dias úteis (a responsabilidade pelos dados informados para depósito é
única e exclusiva do usuário).
Após esse prazo e após as renovações automáticas pela ausência de manifestação em
contrário do usuário, o contrato poderá ser rescindido com o pagamento de multa no valor
correspondente a 50% da anuidade, valor este que será reduzido proporcionalmente ao
tempo faltante para o termo final do contrato, no momento em que o usuário manifestar sua
intenção de rescisão.
Fone: (41) 32735238 Email: suporte@northost.com.br
Cláusula X
Foro e Legislação Aplicável
Este Contrato é regido pelas leis vigentes no Brasil ao tempo da adesão do usuário e,
qualquer controvérsia decorrente de seus termos, condições ou cláusulas, terá como foro
competente o Foro Central da Comarca de CuritibaPR, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

