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Chevron Corporation
Versión en español
Chevron es una de las empresas de energía integradas líderes en el mundo, que produce

energía segura y fiable ahora y para el futuro. Nuestro éxito es impulsado por nuestro

equipo humano y su compromiso de obtener resultados de la manera correcta: al operar de

una manera responsable, actuar con excelencia, aplicar tecnologías innovadoras y captar

nuevas oportunidades para un crecimiento rentable.

La calidad de los productos y las innovaciones de Chevron, así como la marca “Chevron” en

sí, son especialmente valiosas para nosotros. Por este motivo, proteger nuestra propiedad

intelectual es de suma importancia. Tenemos derechos exclusivos para utilizar nuestras

marcas comerciales y derechos de autor en relación con los bienes o los servicios para los

que están registrados. Nuestras marcas comerciales incluyen, entre otras, las siguientes:

● CHEVRON

● TEXACO

● CALTEX

● TECHRON

● DELO

● URSA

● HAVOLINE

● ORONITE

● EM

● EXTRAMILE

● OLOA

● HUMAN ENERGY

● VERITAS

● WHAT DRIVES YOU

● XPRESS LUBE

● STAR MART

● TARO
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Logotipo de Chevron Logotipo de Texaco Logotipo de Caltex

El uso de la propiedad intelectual de Chevron sin autorización puede dañar la marca y la

reputación de Chevron. Por lo tanto, Chevron se opone a cualquier uso no autorizado de su

propiedad intelectual e iniciará acciones legales contra toda posible infracción, falsificación y

otras violaciones de sus derechos. Aquellos que no sean licenciatarios o usuarios

autorizados serán objeto de las sanciones y los recursos legales que correspondan.

Chevron se reserva el derecho de proteger su propiedad intelectual en la mayor medida

permitida por la ley.

Si tiene alguna pregunta con respecto a su publicación o si encuentra una publicación que

sospecha que infringe un derecho de propiedad intelectual de Chevron, comuníquese con

trademarks@chevron.com.

mailto:trademarks@chevron.com


Versión en español | Versão em portuguese | English version

Versão em portuguese
A Chevron é uma das empresas líderes no mundo em energia integrada, produzindo

energia segura e confiável hoje e sempre. Nosso sucesso é impulsionado pelo nosso

pessoal e seu compromisso em obter resultados da forma correta - operando de forma

responsável, executando com excelência, aplicando tecnologias inovadoras e buscando

novas oportunidades de crescimento rentável.

A qualidade dos produtos, as inovações e a marca Chevron são extremamente valiosas

para nós. Por isso, proteger nossa propriedade intelectual é de suma importância. Temos

direitos exclusivos de uso dos nossos direitos autorais e marcas registradas quanto aos

produtos e/ou serviços para os quais estão registrados. Nossas marcas registradas incluem,

mas não se limitam a:

● CHEVRON

● TEXACO

● CALTEX

● TECHRON

● DELO

● URSA

● HAVOLINE

● ORONITE

● EM

● EXTRAMILE

● OLOA

● HUMAN ENERGY

● VERITAS

● WHAT DRIVES YOU

● XPRESS LUBE

● STAR MART

● TARO
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O uso não autorizado da propriedade intelectual da Chevron pode prejudicar a marca e a

reputação da empresa. Por isso, a Chevron se opõe a qualquer uso não autorizado da sua

propriedade intelectual e atuará rigorosamente em busca de ações contra possíveis

infrações, falsificações e outras violações dos seus direitos. Aqueles que não são

licenciados ou usuários autorizados estarão sujeitos a sanções e recursos legais. A

Chevron se reserva o direito de proteger sua propriedade intelectual em toda a extensão da

lei.

Em caso de dúvidas em relação ao seu anúncio ou se você suspeitar de algum anúncio que

esteja infringindo a propriedade intelectual da Chevron, por favor, entre em contato com

trademarks@chevron.com.

mailto:trademarks@chevron.com
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English version
Chevron is one of the world’s leading integrated energy companies producing safe, reliable

energy  now and for the future. Our success is driven by our people and their commitment to

getting results  the right way – by operating responsibly, executing with excellence, applying

innovative technologies, and capturing new opportunities for profitable growth.

Chevron’s product quality, innovations, and brand are especially valuable to us. For this

reason, protecting our intellectual property is of utmost importance. We own exclusive rights

to use our copyrights and trademarks in relation to the goods and/or services for which they

are registered. Our registered trademarks include, but are not limited to:

● CHEVRON

● TEXACO

● CALTEX

● TECHRON

● DELO

● URSA

● HAVOLINE

● ORONITE

● EM

● EXTRAMILE

● OLOA

● HUMAN ENERGY

● VERITAS

● WHAT DRIVES YOU

● XPRESS LUBE

● STAR MART

● TARO
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Chevron logotype Texaco logotype Caltex logotype

Use of Chevron’s intellectual property without permission may damage Chevron’s brand  and

reputation. Therefore, Chevron objects to any unauthorized use of its intellectual  property

and will vigorously pursue action against potential infringement, counterfeiting, and  other

violations of its rights. Those who are not licensees or authorized users will be subject  to

legal sanctions and remedies. Chevron reserves the right to protect its intellectual  property

to the fullest extent of the law.

If you have any questions regarding your listing or if you find a listing that you suspect

infringes Chevron’s intellectual property, please contact trademarks@chevron.com.

mailto:trademarks@chevron.com

