Termos de Uso
Site: AGRONOW.COM.BR
Razão Social: AGRONOW TECNOLOGIA S.A.
Cnpj: 23.502.561/0001-94
Revisado em 26/04/2017
A empresa com razão social AGRONOW TECNOLOGIA S.A., CNPJ 23.502.561/0001-94,
localizada à Praça Chuí, 35 – sala 06 – Vila Ema - São José dos Campos – SP, CEP 12243-380,
fornece os serviços descritos abaixo como plataforma AGRONOW, através de seu website com
endereço eletrônico www.agronow.com.br (site) e também através de aplicações de
dispositivos móveis e serviços relacionados coletivamente, serviços sujeitos aos Termos de
Uso aqui descritos (Termos).
A Agronow se reserva o direito, a qualquer momento, de modificar porções destes Termos. Se
fizermos isso, iremos inserir a data da última alteração no início desta página. Qualquer
modificação nestes Termos entra em vigor imediatamente após a data de sua publicação, com
exceção de mudanças que tragam novas funcionalidades ou alterações significativas nos
serviços ou modificações exigidas por motivo de lei.
O uso contínuo dos serviços após a data de publicação de tais mudanças constitui aceitação
dos novos Termos.
1. Acesso e Uso dos Serviços
Descrição dos Serviços: O Agronow é um sistema on-line de MAPEAMENTO DE
PRODUTIVIDADE, análise de safras passadas ou atuais; identificação de perdas de
produtividade, mapeamento de grandes áreas; monitoramento e estudos de impactos
climáticos como chuvas, seca, granizo; comparativo de diferentes áreas de produção, ou
região; análise econômica local, regional e nacional; análise de produção de concorrência e
projeção de safras futuras.
2. Obrigações de Cadastro
2.1. Você pode ser solicitado a efetuar cadastro no Site para obter acesso a alguns dos serviços
e determinadas funcionalidades.
2.2. Se você optar por se cadastrar para obter os serviços, você concorda em enviar e manter
atualizadas informações verdadeiras, corretas e completas sobre sua pessoa ou empresa
para o site.
2.3. As informações pessoais enviadas por você são utilizadas de acordo com nossa Política de
Privacidade. Se você tem menos de 18 (dezoito) anos de idade, você não está autorizado
a usar os serviços, com ou sem cadastro, ao menos que esteja assistido legalmente por
seus pais ou responsáveis e que estes detenham seus dados de login e senha.
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3. Conta de Usuário e Senha
3.1. Você é o único responsável por manter a segurança e confidencialidade de sua conta e
senha, e se houver, o único responsável por qualquer atividade que ocorra mediante uso de
sua conta e senha.
3.2. Você concorda:
(a). Notificar imediatamente o Site em caso de uso não autorizado de sua senha ou conta ou
qualquer outra falha de segurança que houver notado;
(b). Fazer o logout de sua conta quando finalizar o uso dos serviços.
3.3 O Site não é responsável por nenhuma perda ou dano correspondente de falha de
segurança de sua senha de usuário dentro do Site.
3.4 Sua assinatura Agronow será renovada automaticamente a cada mês até que seja
cancelada.
3.5 Para utilizar os serviços Agronow, você precisa ter acesso à Internet e um equipamento
compatível ao uso dos mesmos, com acesso a navegadores compatíveis (Chrome,Firefox,
Internet Explorer, etc.) bem como fornecer uma forma de pagamento atual, válida e aceita,
que poderá ser atualizada ocasionalmente.
3.6 A menos que cancele a assinatura antes da data mensal de faturamento, você nos autoriza
a cobrar o preço da assinatura do próximo mês usando a sua Forma de pagamento escolhida
(consulte "13. Cancelamento dos Serviços").
3.7 Você pode encontrar detalhes específicos a respeito da sua assinatura acessando o seu
cadastro e clicando em "Plano Atual", exibido na parte inferior da lista de tópicos.
4. Modificação nos serviços
O Site se reserva o direito de modificar, descontinuar, temporária ou permanentemente, os
serviços ou qualquer de suas funcionalidades sem aviso prévio. Você concorda que o Site não
será responsável perante você ou terceiro por qualquer modificação, suspensão ou
descontinuidade dos serviços.
5. Períodos de utilização gratuita
5.1 Sua assinatura Agronow poderá começar com um período de utilização gratuita. O período
de utilização gratuita da assinatura terá duração de 10 (dez) dias ou a duração especificada
durante a inscrição e tem a finalidade de permitir que novos assinantes e determinados exassinantes experimentem o serviço.
5.2. A qualificação ao período de utilização gratuita é determinada pela Agronow a seu
exclusivo critério, e podemos limitar essa qualificação para evitar abusos do período de
utilização gratuita.
5.3 A Agronow se reserva o direito de revogar a utilização gratuita e suspender sua conta se
determinarmos que você não está qualificado. Usuários cadastrados mais de uma vez não
estão qualificados.
5.4 A Agronow poderá usar informações como identificação do usuário, forma de pagamento
ou e-mail da conta usados em uma assinatura Agronow atual ou recente para determinar a
qualificação. A combinação com outras ofertas poderá estar sujeita a restrições.
5.5. A Agronow cobrará de sua Forma de pagamento a taxa de assinatura mensal ao final do
período de utilização gratuita, a não ser que você cancele sua assinatura antes do final do
período de utilização gratuita. Para consultar o preço mensal da assinatura e a data de término
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do seu período de utilização gratuita, acesse sua conta no site da Agronow e clique no link
"Plano Atual”.
6. Dispositivos Móveis
6.1 O Site fornece determinados serviços que são disponibilizados mediante uso de
dispositivos móveis. Para a utilização das funcionalidades de dispositivos móveis podem ser
aplicados encargos, taxas e custos da sua operadora de telefonia móvel.
6.2 Ao cadastrar um número de telefone móvel você concorda que a Agronow pode entrar
em contato via SMS, MMS, Whatsapp, Facebook Messenger, iMessenger e demais serviços.
6.3 Em caso de desativação de seu dispositivo móvel, você compreende que deve atualizar os
dados de sua conta no site para garantir a continuidade da correta prestação dos serviços.
7. Condições de Uso
Ao se cadastrar no site, você concorda em:
(a). Obedecer as requisições e procedimentos das redes conectadas aos Serviços;
(b). Não utilizar os serviços para interferir ou desconectar servidores do site e de terceiros;
(c). Não violar nenhuma lei municipal, estadual, federal ou internacional, bem como observar
todos os requerimentos que sejam obrigatórios para o uso de serviços de telecomunicações;
(d). Não representar falsamente pessoa ou entidade alheia;
(e). Não promover qualquer atividade ilegal, ilícita, alheia aos bons costumes, bem como
incorrer em conduta considerada criminosa em qualquer jurisdição.
8. Pagamentos
8.1 Para o uso de determinados serviços, o site requer o pagamento de custos referentes aos
mesmos. Você será levado para uma sessão segura de pagamentos onde poderá selecionar o
tipo de serviço e forma de pagamento, fornecendo os dados necessários para a transação.
8.2 Você compreende e aceita que os dados enviados para o site são autênticos, verdadeiros
e legítimos, sendo única e exclusivamente responsável pela veracidade e uso das informações
enviadas para pagamento, tais como endereço, número de cartão de crédito, número de
cartão de débito, conta bancária, etc.
8.3 Você concorda que o instrumento de pagamento escolhido para utilizar os serviços é de
sua propriedade e posse autorizada.
8.4 Você concorda que irá imediatamente atualizar suas informações de pagamento em caso
de qualquer mudança (bloqueio de cartão de crédito, mudança de endereço, etc.), para a
continuidade de uso dos serviços.
8.5 Você concorda em pagar ao agronow.com.br o valor especificado pela sua escolha de
serviços de acordo com os presentes Termos.
8.6 Você desde já autoriza o agronow.com.br a efetuar a cobrança em seu cartão de
crédito/débito ou serviços de pagamento semelhante de acordo com as condições escolhidas
para a prestação dos serviços, recorrentes ou não, até o término de sua conta no
agronow.com.br.
8.7 O agronow.com.br se reserva o direito de alterar os valores dos serviços a qualquer tempo.
Se o agronow.com.br alterar os valores dos serviços, o site irá enviar comunicação para você,
com ao menos 30 dias de antecedência dos novos valores entrarem em vigor.
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8.8 A continuidade do uso dos serviços após esse período constituirá aceitação dos novos
valores e autorização para o site continuar a cobrança em seu cartão de crédito/débito ou
serviços de pagamento semelhantes.
8.9. Para suspensão dos serviços e pagamentos, leia cláusula 13. Cancelamento dos Serviços.
8.10. Ao atualizar sua forma de pagamento, você nos autoriza a continuar a cobrar a Forma
de pagamento atualizada e continua responsável por todos os valores não recolhidos. Para
algumas formas de pagamento, a instituição financeira associada poderá cobrar determinadas
taxas, como taxas sobre transações financeiras internacionais ou outras taxas relacionadas à
forma de pagamento.
8.11 A cobrança de impostos locais pode variar de acordo com a forma de pagamento usada.
Consulte a instituição financeira da sua forma de pagamento para obter mais detalhes.
9. Propriedade Intelectual Agronow
Você compreende e concorda que os serviços possuem conteúdo e funcionalidades
protegidas por direito autoral e propriedade intelectual. Você expressamente concorda que
não tem autorização de modificar, copiar, duplicar, alugar, vender, emprestar, doar, distribuir
ou de qualquer outra maneira disponibilizar ou criar obra derivativa dos serviços, parcial ou
integralmente, com exceção de autorização do site para a utilização dos serviços, ou em caso
de upload de conteúdo originado por você ou terceiros para utilização dos serviços. Em caso
de upload de conteúdo de propriedade de terceiros, você compreende e concorda que é o
único responsável pelo envio deste conteúdo para o agronow.com.br. Os sistemas e
tecnologias utilizadas para a prestação dos serviços são de propriedade exclusiva do
agronow.com.br. Você compreende e concorda que não está autorizado a copiar, modificar,
criar obra derivativa dos serviços, fazer engenharia reversa ou qualquer outra tentativa de
obter códigos-fonte dos sistemas e tecnologias de propriedade do agronow.com.br, não
vender, alugar, doar, licenciar, sublicenciar, ou de qualquer outra maneira transferir de
maneira gratuita ou onerosa qualquer direito de propriedade intelectual do site. Todo e
qualquer direito sobre o conteúdo e funcionalidades do site são expressamente reservados
ao agronow.com.br.
O site, nomes e logos são propriedade do agronow.com.br Nada nestes Termos constitui
licença ou autorização de qualquer espécie para o uso destes direitos sem prévio
consentimento de seus administradores.
Você compreende e concorda que qualquer questão, comentário, sugestão, opinião e outra
informação sobre os serviços (Comentários), enviados por você para o site não é confidencial
e o agronow.com.br poderá utilizar seus Comentários de maneira irrestrita para qualquer
propósito, sem aviso prévio e compensação financeira.
Você concorda que o site pode preservar conteúdo e também dispor do mesmo se requisitado
por autoridade competente ou em boa fé para proteger seus próprios direitos, como:
(a). Cumprir mandados judiciais, leis ou requerimentos governamentais;
(b). Fazer cumprir estes Termos;
(c). Responder questões referentes a violação de propriedade intelectual de terceiros; (d).
Proteger direitos e propriedade do agronow.com.br, seus usuários e público.
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10. Conteúdo de Terceiros
Os serviços podem conter links para sites de terceiros. O agronow.com.br não possui controle
sobre tais sites e não é responsável pelo conteúdo e funcionalidades dos mesmos. O
agronow.com.br não possui qualquer responsabilidade, direta ou indireta, objetiva ou
subjetiva, por qualquer perda ou dano causado ou alegadamente causado por ou em conexão
do conteúdo, eventos, bens e serviços disponibilizados em sites de terceiros.
Qualquer acordo que você efetuar perante sites de terceiros mediante uso dos serviços é de
responsabilidade sua e do terceiro.
11. Isenção de Garantias
Os serviços são prestados ‘NO ESTADO’, ou seja, da forma que são disponibilizados. O
agronow.com.br expressamente declina de garantias suplementares, implícitas ou explícitas,
incluindo mas não se limitando a enquadramento a propósito particular do usuário. O
agronow.com.br não garante que:
(a). Os serviços servirão a todos os propósitos dos usuários;
(b). Que os serviços não serão jamais interrompidos, uma vez que dependem de sistemas de
telecomunicações e sistemas de terceiros;
(c). Que os serviços serão livres de erros e falhas momentâneas.
12. Limitação de Responsabilidade
Você expressamente compreende e concorda que o agronow.com.br não será responsável
por qualquer reparação e indenização por dano ou perda, seja direto, indireto, incidente,
extraordinário, especial, punitivo ou consequente (incluindo mas não se limitando a perda de
dados, lucros, receita, perda de vantagem econômica, qualquer dano, taxas, custas, verbas de
sucumbência ou condenação em juízo mediante uso dos serviços da Plataforma
agronow.com.br, ou qualquer outra perda onerosa ou não, e prejuízo de qualquer natureza),
o uso da Plataforma Agronow se destina exclusivamente a serviços de gestão agrícola e não
poderão ser utilizados em nenhum tribunal, de qualquer instância ou jurisdição ou repassado
ou comercializado a terceiros.
Agronow.com.br, seus colaboradores, agentes, consultores, funcionários, gerentes, gestores
ou terceiros não serão de nenhuma maneira responsáveis pessoalmente pelos danos listados
nesse item, mediante o uso ou mau uso do agronow.com.br e da Plataforma Agronow, e seus
Serviços, conteúdo, ou sua interação que venha a causar qualquer hipótese de dano material
ou imaterial.
O Agronow não será responsável por:
(a). Uso ou inabilidade de uso dos serviços;
(b). Custos de substituição de dispositivos e serviços, próprios e de terceiros;
(c). Acesso não autorizado a nossos sistemas;
(d). Alteração de nossas transmissões ou dados por terceiros; e qualquer outra matéria
relacionada aos serviços, exceto ao fornecimento dos serviços em si.
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13. Cancelamento dos Serviços
Você compreende e concorda que o agronow.com.br pode suspender ou finalizar a prestação
integral ou parcial dos serviços, suspender ou finalizar sua conta (ou parte dela), mediante
indício de violação de qualquer parte destes Termos. Qualquer suspeita de atividade ilegal,
ilícita ou abusiva dos serviços pode causar interrupção de acesso a sua conta no
agronow.com.br.
Você compreende e concorda que o agronow.com.br pode finalizar a prestação parcial ou
integral dos serviços a qualquer momento, e que o Agronow não será responsável por
qualquer perda ou dano causado por essa finalização.
Caso você resolva cancelar os serviços ora contratados, poderá fazê-lo mediante a opção
“Cancelar“, apresentada como opção da aba “Meus Planos”. Esta confirmação é suficiente e
aceita como prova de solicitação de suspensão dos planos ativos.
O cancelamento poderá ser efetivado a qualquer tempo, e você continuará a ter acesso ao
serviço Agronow até o fim do período mensal de faturamento. Porém, a cobrança da
assinatura compreende o período entre o primeiro e o último dia de cada mês, não
importando a data de adesão. Na medida permitida pelas leis aplicáveis, os pagamentos não
são reembolsáveis e a Agronow não oferece reembolsos ou créditos por períodos de
assinatura utilizados parcialmente. Portanto, será cobrado o valor cheio da assinatura para o
mês em que o cancelamento ocorrer após o primeiro dia útil. O pagamento referente aos
últimos serviços tomados e período de assinatura deverá ser cobrado no mês seguinte à
solicitação de cancelamento.
O efetivo bloqueio do acesso aos serviços e bloqueio de inclusão de novos mapeamentos será
imediato após a confirmação da solicitação, porém o acesso à conta do usuário estará
disponível até o último dia do mês em que se efetuou o cancelamento.
Caso você queira, após o cancelamento, utilizar novamente a plataforma para outros serviços,
será necessário ativar nova assinatura.
14. Funcionalidades Beta
De tempos em tempos, agronow.com.br pode, a seu exclusivo critério, incluir/atualizar novas
funcionalidades “beta” (‘Funcionalidades Beta”) em seus Serviços para seus usuários
fornecerem suas sugestões (onerosamente ou não). Você compreende e concorda que o seu
uso das Funcionalidades Beta é voluntário e agronow.com.br não está obrigado a
disponibilizar essas funcionalidades. Você compreende e concorda que ao fazer uso de
Funcionalidades Beta, pode não ser capaz de reverter o uso do Serviço a uma funcionalidade
“não beta”. Adicionalmente, se essa reversão for possível, você pode não ser capaz de
recuperar alguns dados criados com a Funcionalidade Beta revertida. Funcionalidades Beta
podem conter erros ou falhas que podem causar interrupção e falhas em seu uso. Você
compreende e concorda que o uso de Funcionalidades Beta corre por sua conta e risco.
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15. Mídias Sociais
Agronow.com.br pode disponibilizar experiências em plataformas de mídias sociais tais como
Facebook®, Instagram®, YouTube, Google+, Twitter®, LinkedIn® e outras que permitam
compartilhamento de conteúdo e colaboração entre você e outros usuários destas mídias.
Qualquer conteúdo ou comentário que você publicar, tais como informação, opinião e
imagens ou qualquer informação pessoal que se torne disponível a terceiros nessas
plataformas está sujeita aos Termos de Uso e Políticas de Privacidade destas plataformas. Por
favor verifique as condições de cada plataforma para melhor compreensão de seus direitos
em relação a tal conteúdo.
16. Legislação e Foro
Estes Termos de Uso estão sujeitos a legislação Brasileira, e o foro competente é o da cidade
de São José dos Campos, SP.
17. Disposições Finais
Estes Termos constituem o contrato entre você e o agronow.com.br e regulam o uso dos
serviços. Você pode também estar sujeito a observar os Termos de Uso de nossos afiliados ou
terceiros.
Estes Termos de Uso estão sujeitos a legislação brasileira.
7.1. Legislação em vigor. Estes Termos de uso devem ser regidos e interpretados de acordo
com a legislação do Brasil.
7.3. Atendimento ao cliente. Para obter mais informações sobre o serviço Agronow e seus
recursos, ou se precisar de ajuda com sua conta, acesse o contato em nosso site. Em alguns
casos, a melhor opção para o Atendimento ao cliente é utilizar uma ferramenta de acesso
remoto que dá acesso total ao seu computador. Se você não quiser que tenhamos esse acesso,
não concorde com o uso da ferramenta de suporte por acesso remoto. A Agronow ajudará
você de outras formas. No caso de quaisquer conflitos entre esses Termos de uso e
informações fornecidas pelo Atendimento ao cliente, esses Termos de uso prevalecerão.
7.4. Validade das cláusulas. Se qualquer disposição ou disposições desses Termos de uso
forem consideradas inválidas, ilegais ou não aplicáveis, a validade, legalidade e aplicabilidade
das demais disposições devem permanecer em pleno vigor.
7.6. Comunicações eletrônicas. Enviaremos informações relacionadas à sua conta (por
exemplo, autorizações de pagamento, cobranças, alterações de senha ou forma de
pagamento, mensagens de confirmação, notificações) somente em formato eletrônico como,
por exemplo, por meio de e-mails para o endereço fornecido durante a inscrição.
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18. Privacidade
O agronow.com.br respeita a privacidade de seus usuários. Para maiores detalhes por favor
verifique nossa Política de Privacidade. Ao usar os serviços, você concorda com a coleta de
informações pessoais por parte do agronow.com.br.
19. Contato
Para qualquer informação, dúvida ou questão:
Agronow.com.br
e-mail: contato@agronow.com.br
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