NOW MULTISCREEN
TERMOS E CONDIÇÕES
A navegação e consulta pública deste site se sujeita aos Termos e Condições abaixo:
Garantias, Responsabilidades e Danos
1. A NET não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais contidos, utilizados e
oferecidos neste site e/ou aplicativo estejam precisamente atualizados ou completos, e não
se responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas de
equipamento.
2. A NET não se responsabiliza, expressa ou tacitamente, pelo uso indevido das informações,
dos instrumentos, dos materiais disponibilizados e/ou dos equipamentos utilizados por este
site e/ou aplicativo, para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo de
inteira responsabilidade deste as eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros,
causadas ou não por este uso inadequado.
3. Em nenhuma circunstância, a NET, seus diretores ou funcionários serão responsáveis por
quaisquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou
despesas oriundos da conexão com este site e/ou aplicativo ou uso da sua parte ou
incapacidade de uso por qualquer parte, ou com relação à qualquer falha de desempenho,
erro, omissão, interrupção, defeito ou demora na operação ou transmissão, vírus ou falha
da linha ou do sistema, mesmo se NET ou seus representantes estejam avisados da
possibilidade de tais danos, perdas ou despesas.
4. O provimento adequado de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira
responsabilidade do usuário do site e/ou aplicativo.
5. Sobre troca de mensagens entre o usuário e NET através da Internet favor consultar nossa
Política de Privacidade.
Confidencialidade das Informações do Usuário
1. Utilizando sua conta você concorda em criar o seu próprio perfil, sendo proibido o uso de
informações de terceiros. Você também garante que toda a informação que está sendo
usada é verdadeira, válida e atualizada e ainda, concorda em atualizá-las quando necessário.
2. Você não pode criar contas no site e /ou aplicativo por meios não autorizados, incluindo
mas não limitado a, robôs, script, bot, spider, crawler ou scraper. Também concorda que
não solicitará, coletará ou usará as credenciais de outro usuário.

3. Você é responsável por guardar sua senha em segurança e em sigilo.
4. A NET se reserva o direito de melhorar as funcionalidades ou encerrar este site ou
aplicativo ou seu perfil por qualquer motivo, sem aviso prévio, em função da análise e
consolidação das informações e sugestões colhidas e das oportunidades destas para o
conjunto de usuários da aplicação e objetivos da corporação.
5. Ao compartilhar a sua senha e permitir que outras pessoas acessem sua conta no Now on
line, o titular concorda em ser o responsável por todas as ações que forem executadas na
sua conta e deverá garantir que os demais usuários sigam os termos de uso e política de
privacidade.
6. Mais informações sobre o uso das informações coletadas neste site e/ou aplicativo favor
consultar nossa Política de Privacidade.
Termos de uso
1. O conteúdo assistido por meio do Now online será somente para uso pessoal e não
comercial. O direito para acessar o conteúdo disponível no Now on line, de acordo com a
sua assinatura NET TV, será somente por transmissão online (streaming) e somente para
essa finalidade.
2. Todo o conteúdo somente poderá ser acessado em território brasileiro. Você poderá
assistir aos conteúdos disponíveis em até 3 aparelhos simultâneos. O número de aparelhos
compatíveis e cadastrados para o uso do Now on line e o número de transmissões
simultâneas pode mudar a nosso critério, a qualquer momento, sem aviso prévio.
3. A disponibilidade dos conteúdos para assistir no Now on line mudará periodicamente. A
qualidade de exibição dos conteúdos por streaming pode variar de um equipamento e/ou
aparelho para outro e pode ser impactada por vários fatores, como configurações dos
aparelhos, banda disponível e/ou velocidade da sua conexão de Internet. A Net não
garante a qualidade da imagem na sua tela, tempo para carregar e assistir um conteúdo
selecionado, por depender de vários fatores, incluindo a largura de banda disponível no
momento e as configurações do seu aparelho. Você é responsável por todas as taxas e
cobranças adicionais para o acesso à Internet.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Essa Política de Privacidade on-line foi criada para demonstrar o compromisso da NET com a
segurança e privacidade de informações coletadas dos usuários de nossos produtos e
serviços interativos. É recomendada a verificação temporária desta política, que está sujeita
a eventuais alterações.
Você pode utilizar nosso site e/ou aplicativo, conhecer os serviços que oferecemos,
visualizar os conteúdos disponíveis, sem nos dar nenhuma informação sobre si mesmo.
Caso você forneça suas credencias de login e senha, para ter a melhor experiência na
plataforma e utilizar todas as funcionalidades do site e/ou aplicativo, como por exemplo,
favoritar um programa, este documento procura esclarecer como a NET coleta e trata suas
informações individuais:
1. Qualquer informação que nossos usuários, clientes ou não clientes, nos passem serão
coletadas e guardadas de acordo com padrões rígidos de segurança e confidencialidade.
2. Todas as informações coletadas dos usuários trafegam de forma segura, utilizando
processo de criptografia padrão da Internet.
3. As informações pessoais que nos forem passadas pelos usuários serão coletadas por
meios éticos e legais, podendo ter um ou mais propósitos, sobre os quais nossos usuários
serão informados.
4. Os usuários serão avisados de quais informações suas estaremos coletando antes do
instante desta coleta, ficando a opção de escolha para fornecimento ou não dessas
informações sob responsabilidade do usuário, o qual também terá ciência das
consequências de sua decisão.
5. A menos que tenhamos determinação legal ou judicial, suas informações nunca serão
transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram
coletadas.
6. O acesso às informações coletadas está restrito apenas a funcionários autorizados para o
uso adequado dessas informações. Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas
informações, ferindo nossa Política de Privacidade, estarão sujeitos às penalidades do nosso
processo disciplinar.
7. As informações pessoais coletadas dos usuários de avaliações de filmes e séries, hábitos
de consumo, serão utilizadas para aprimorar nossas recomendações a você.

8. Você pode optar por compartilhar informações sobre seu uso do serviço Now on line,
incluindo o que você assiste em redes sociais, como o Facebook.
9. Manteremos íntegras as informações que nos forem fornecidas.
10. Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços de apoio, será
exigida a adequação aos nossos padrões de privacidade.
11. Para fins de gerenciamento de riscos, nós poderemos trocar informações sobre nossos
clientes com fontes respeitáveis de referência e serviços de compensação.
12. Os usuários de aparelhos públicos ou compartilhados devem encerrar sua sessão ao final
de cada acesso ao site e /ou aplicativo. Se você não encerrar a sessão e/ou desativar o seu
aparelho, os usuários subsequentes dos equipamentos poderão ter acesso com a sua conta.
13. A função Parental Control, já esta pré-configurada com a classificação indicativa padrão
de 18 anos. Para fazer alterações na classificação somente será possível através de PC /
MAC, nas APPs a informação de Parental Control é meramente informativa.
14. Estão disponibilizados para nossos usuários canais de “Fale Conosco”, para dirimir
quaisquer dúvidas, pelos meios de atendimento a clientes.

