
  
 

Termos e Condições de Uso 

O aplicativo CableApp (doravante app) tem como objetivo fornecer 

assistência na escolha do cabo Prysmian que melhor se adapte às necessidades 

do usuário. Os dados elaborados e verificados com a máxima atenção e 

diligência, devem ser considerados apenas a título informativos. 

O cadastro no aplicativo destina-se a clientes da Prysmian, estudantes e 

profissionais das áreas técnicas de elétrica e eletrônica. 

A Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio, as 

características técnicas, apresentadas neste aplicativo. 

Os valores de corrente admissível correspondentes a cada método de 

instalação são baseados na Norma Brasileira NBR 5410 – Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão (Edição 2004) - que também estabelece as condições 

ambientais e de uso para cada tipo de cabo, sendo de responsabilidade do 

usuário final a escolha do tipo de cabo apropriado. 

Os resultados obtidos pelo App são calculados com a maior precisão 

possível, com base em informações, modelos matemáticos e de engenharia, 

além do conhecimento e da tecnologia disponíveis até o momento. As 

habilidades mencionadas acima reduzem, mas não eliminam, a aleatoriedade 

intrínseca nas condições subsequentes que devem ser consideradas durante o 

planejamento das atividades e a aplicação do produto. 

A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais, 

diretos ou indiretos de qualquer natureza, decorrentes ou não de reclamações 

de terceiros, que tenham qualquer relação com o uso do App. Recomendamos 

que consulte um profissional habilitado para o correto dimensionamento do seu 

projeto, sendo de responsabilidade do usuário final a escolha do tipo de cabo 

apropriado. 

A Prysmian não se responsabiliza por qualquer dano a pessoas jurídicas, 

empresas ou pessoas físicas, relacionados ao uso do App, incluindo, em todos 

os aspectos, o dano relacionado à perda de bens, benefícios e renda, dano 

biológico, dano derivado do custo de reativação, substituição ou outros custos 

semelhantes, diretos ou indiretos, acidentais ou consequentes ou mesmo 

hipoteticamente relacionados ao uso do App "CableApp", assumindo o usuário 



  
 

total responsabilidade por qualquer uso do App e pelas possíveis consequências 

que podem envolver questões civis ou criminais.” 

 

Propriedade intelectual 

O acesso a este Site implica a aceitação dos termos e condições 

estabelecidos neste aviso. Salvo indicação em contrário, os textos, imagens, 

fotos, gráficos ou audiovisuais exibidos no Site são protegidos por direitos 

autorais pelo Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group) ou pelas 

empresas do Prysmian Group ou por seus licenciadores, todos os direitos 

reservados. Eles não podem ser copiados, modificados, usados, reproduzidos, 

transferidos, carregados, publicados ou distribuídos, total ou parcialmente, sem 

o consentimento prévio por escrito do proprietário. 

Salvo indicação em contrário, o nome Prysmian, a marca comercial 

PRYSMIAN ou as marcas comerciais exibidas neste site pertencem à Prysmian 

ou às empresas do Grupo Prysmian ou a seus licenciadores. 

As marcas e nome Prysmian e qualquer direito de propriedade intelectual 

da Prysmian não podem ser copiados, modificados, usados, reproduzidos, 

transferidos, carregados, publicados ou distribuídos sem o consentimento prévio 

por escrito do proprietário. A Prysmian Group concede permissão para copiar 

eletronicamente e imprimir partes impressas deste site apenas para uso pessoal, 

com o aviso "Copyright © 2014 Prysmian Group". Qualquer uso não autorizado 

de conteúdos ou marcas comerciais da Prysmian deve ser considerado uma 

violação dos direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Prysmian e 

deve ser processado de acordo com as leis aplicáveis. 

 

Aviso Legal 

Embora tenha sido usado um cuidado razoável na coleta e exibição das 

informações nele contidas, a Prysmian não oferece garantia expressa ou 

implícita quanto à sua precisão, integridade, utilidade, uso de qualquer maneira 

pelos usuários e se isenta de qualquer responsabilidade por erros ou omissões 

nele contidos. A Prysmian não assume nenhuma responsabilidade, expressa ou 



  
 

implícita, de qualquer natureza, com relação ao acesso dos usuários a este site 

ou ao uso pelos usuários de qualquer conteúdo deste. 

Informações corporativas e financeiras - A Prysmian acredita que as 

informações corporativas e financeiras publicadas foram precisas na data em 

que foram arquivadas na autoridade reguladora relevante ou publicadas de outra 

forma. A publicação de tais informações na web não deve ser entendida como 

implicando que não houve nenhuma alteração desde a data em que as 

informações foram arquivadas ou que as informações são precisas a partir de 

qualquer momento posterior à data em que foram arquivadas ou publicadas. 

Informações sobre produtos - Além disso, uma parte que deseja comprar 

mercadorias deve fazer uma consulta específica sobre a natureza das 

mercadorias/produtos e sua adequação ao uso a que serão submetidas. A 

Prysmian também pode fazer melhorias e / ou alterações nos produtos descritos 

neste site sem aviso prévio. 

Idioma português - a maioria dos documentos presentes neste site é uma 

tradução em português para conveniência dos documentos originalmente 

escritos em italiano e/ou em inglês. Ao preparar as traduções, foi feita uma 

tentativa de traduzir o mais literalmente possível, sem comprometer a 

continuidade geral do texto. Inevitavelmente, porém, podem ocorrer diferenças 

na tradução e, se o fizerem, o texto em italiano prevalecerá. 

Terminologia legal - nas traduções, os conceitos legais italianos são 

expressos em termos em inglês e traduzidos para o português, e não em italiano 

original. Os conceitos em questão podem não ser idênticos aos descritos nos 

termos em inglês, pois esses termos podem ser entendidos sob as leis de outras 

jurisdições. 

 

Links 

Os links para outros sites aqui contidos são exclusivamente para 

conveniência do usuário. A Prysmian não é responsável pelo conteúdo de 

qualquer outro site que possa ser acessado a partir deste site ou do qual este 

site possa ser acessado. A conexão com outros sites a partir deste site é feita 

por conta e risco do usuário, e os usuários devem garantir que tomaram as 

precauções adequadas contra vírus ou outros elementos. A Prysmian não tem 



  
 

absolutamente nenhum controle sobre o conteúdo desses sites e, como terceiro, 

não se responsabiliza pelo conteúdo, também pelo material publicitário contido 

nesses sites ou pelos produtos ou serviços oferecidos por eles. Tais produtos ou 

serviços não são de forma alguma patrocinados, compartilhados ou suportados 

pela Prysmian. 

 

Informações dos usuários 

Quaisquer materiais enviados à Prysmian, por exemplo, por e-mail ou 

através de páginas da internet, serão considerados não confidenciais. A 

Prysmian não terá nenhuma obrigação de qualquer tipo com relação a esses 

materiais. Portanto, Prysmian estará livre para reproduzir, usar, divulgar, exibir, 

transformar, criar trabalhos derivados e distribuir os materiais para outros, sem 

limitação. Além disso, a Prysmian estará livre para usar, sem qualquer 

consideração, qualquer informação, ideias, conceitos, know-how ou técnicas 

contidas nesses materiais para qualquer finalidade, incluindo, entre outros, o 

desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos que incorporem 

esses materiais. O usuário que envia qualquer material à Prysmian garante que 

esse material se enquadra na publicação e concorda em indenizar a Prysmian 

por qualquer possível ação de terceiros em relação a esses materiais. 

 

Relações com Investidores 

O conteúdo das páginas em "Relações com investidores" é fornecido por 

Teleborsa S.r.l, em nome de Prysmian S.p.A. 


