AVISO LEGAL SITES MENTORIA DIGITAL E MARKETING DIGITAL
CONSULTOR
Os
endereços
eletrônicos
www.marketingdigitalconsultor.com.br
e
www.mentoriadigital.com.br são os sites de divulgação de ebooks, newsletters,
vídeos, cursos online e demais conteúdos de capacitação digital do Mentoria
Digital, da empresa DZL Serviços Empresariais LTDA-ME (CNPJ
02.125.062/0001-55). Ao acessar esses sites, você, usuário pessoa física ou
jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da
seguinte forma:
1) Ao abordar questões financeiras, de qualquer um dos nossos produtos, como
ebooks, newsletters, sites, vídeos, cursos, depoimentos ou outros conteúdos,
fazemos todos os esforços cabíveis de forma a garantir que os conteúdos
divulgados representem fielmente o conteúdo por nós produzido, prezando pela
lei e direitos constitucionais de todo e qualquer cidadão brasileiro.
2) No entanto, a Mentoria Digital não garante que você conseguirá obter
quaisquer resultados usando qualquer uma de nossas ideias, ferramentas,
estratégias e recomendações, e nada em nossos sites é uma promessa ou
garantia para você obterá sucesso em sua carreira profissional ou em seu
negócio. VOCÊ CONCORDA QUE O USO OU INCAPACIDADE DE USO DO
PRODUTO É POR SUA CONTA E RISCO.
3) Ao baixar um de nossos ebooks, comprar um de nossos cursos, efetuar o
cadastro em nossa lista de email, assistir ao nossos vídeos ou utilizar qualquer
outra via de acesso ao nosso conteúdo (disponibilizado de forma gratuita ou
paga) você aceita, concorda e entende que você é totalmente responsável por seu
progresso e resultados de sua participação e que nós não oferecemos nenhuma
representação, garantia ou garantias verbalmente ou por escrito sobre seu
desempenho no aprendizado ou resultados de qualquer tipo.
4) Você é o único responsável por suas ações e resultados na vida e negócios que
dependem de fatores pessoais, incluindo, mas não necessariamente limitado, a
sua habilidade, conhecimento, habilidade, dedicação, conhecimento de negócios,
rede e situação financeira, para citar apenas alguns.
5) Ao baixar um de nossos ebooks, comprar um de nossos cursos, efetuar o
cadastro em nossa lista de email, assistir aos nossos vídeos ou utilizar qualquer
outra via de acesso ao nosso conteúdo (disponibilizado de forma gratuita ou

paga), você aceita, concorda e entende que que será cadastrado em nosso
mailling e receberá emails com conteúdo informativo e promocional.
6) Você também entende que qualquer depoimento ou aprovações emitidas por
nossos clientes ou público representado em nossos sites, conteúdo, páginas de
destino, páginas de vendas ou ofertas não foram avaliadas cientificamente por
nós e os resultados experimentados pelos indivíduos podem variar
significativamente.
7) Quaisquer declarações descritas no nosso websites, programas, conteúdos e
ofertas são simplesmente nossa opinião e, portanto, não são garantias ou
promessas de desempenho real.
8) Nós não oferecemos assessoria jurídica, médica, psicológica ou financeira
profissional.

