
 
 

Termos do 

Usar 

 
Nós conselho tudo Usuários para ler a Termos do Usar aqui em com cuidado antes da acessando e 

usando a Local ou a Serviços. 

Você reconhecer a Segue sobre usando nosso Produtos e Serviços: 

• o Local inclui dados relacionado para terceiro plataformas 

• o Local contém em formação sobre terceiro plataformas por negociação 

Criptomoedas Você são responsável por cumprindo com a Termos do Usar quando usando a 

Local e Serviços. 

o Termos do Usar aqui em são sujeito para alterações, Onde vocês aceita para tal mudanças sobre contínuo 

usar do nosso Serviços. 

Nós reserva a certo para restringir nosso Serviços E se a Companhia acredita este algum jurídico 

entidade dentro a relevante jurisdição viola a Termos aqui em. 

o Termos do Usar aqui em encarnar nosso Privacidade Política. Portanto, vocês aceita para nosso Privacidade 

Política sobre aceitando a Termos. 

 
Elegibilidade 

Você são só elegível para usar nosso Local e Serviços E se vocês são no ao menos 18 anos velho. 

Nem a Empresa nem seus representantes fazem qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, 

quanto à a legalidade do a Serviços ou algum do indivíduo usar do a Local e Serviços, e vai não ser 

responsável por a do indivíduo ilegal para nosso Local e Serviços. 

 
Restrito Territórios 

Sem limitando a generalidade do a acima de, a Companhia poderia restringir algum Do utilizador a partir de Está 

Local e Serviços E se a Do utilizador faz não cumprir com a relevante Termos e políticas. 

Se qualquer ambiente legal ou regulatório no território relevante resultar na exposição da Empresa a leis, 

riscos regulatórios, respeitáveis ou econômicos, a Empresa não será responsável por sua conduta em tais 

território. 

 
Entrada  Atividades 

Você reconhecer este a Segue Atividades são Entrada sobre usando a Empresa Serviços: 

• Usar a Local com a intenção para Envio, download, distribuir, publicar, ou transmite registros dentro 

uma caminho este viola algum direitos, tal Como intelectual propriedade, segurança, e privacidade direitos 

• Usar a Local e Serviços para dano, insulto, ou difamar 



• Registros que consiste do diferente Programas programas que posso prejuízo a Empresa computador 

estruturas ou dentro algum caminho este limites ou impede outros a partir de usando a Local 

• Registros este violar algum lei 

• Registros este consiste do algum comercial sem a Empresa aprovação 

• Remover ou modificar algum atribuições, Criminoso avisos, ou diferente proprietário designações ou 

rótulos sobre a Local 

• Conduta outro Atividades sobre a Local outro do que Está único propósito 

• Interferir com outro Usuários' usar do a Local ou Serviços 

• Envio ou transmite nada este atos Como uma passiva ou viver registro sem a Empresa autorização, 

Incluindo mas não limitado para biscoitos, Internet insetos, ou outro comparável adware dispositivos 

• Ajustar ou intervir dentro a fornecer código do a Local e adicionar algum Programas este posso dano 

ou prejuízo a Companhia, Está Local, ou outro relevante partidos 

• Descompilar, desmontar, ou Engenharia reversa algum do a Empresa Programas programas dentro 

de Está Local ou Serviços 

 

Se a Empresa acredita que seu uso do Site ou Serviços viola os Termos aqui contidos ou qualquer lei aplicável, 

a Companhia tem a certo para conduta a Segue: 

• Modificar sua usar do a Serviços 

• Negar sua Acesso para a Local 

• Alterar sua usar e Acesso para terceiro eventos 

• Leva outro ações este a Companhia vê em forma para proteger Está interesses 

 
 

 
Intelectual Propriedade Direitos 

O Site, seus materiais de conteúdo, como vídeos, textos, fotos, logotipos, designs, sons, figuras e outros 

conteúdos materiais incluído sobre a Local são a único propriedade do a Companhia ou a relevante terceiro 

partidos. 

A Empresa retém todos os direitos, nomes e interesses do Site e dos Serviços fornecidos. Além do direito de 

usar o Site ou os Serviços em conformidade com os Termos aqui contidos, o uso do Site e dos Serviços não 

concede a Do utilizador algum intelectual propriedade direitos. 

Além disso, o Usuário só poderá usar o Site e os Serviços para fins pessoais e não comerciais. Tu es não é 

permitido e não pode permitir que ninguém modifique, desmonte, descompile, faça engenharia reversa, 

transfira, alugue, sublicenciar, copiar, distribuir, reproduzir, republicar, raspar, baixar, postar e criar trabalhos 

derivados ou promover Através dos algum significa a Local e Está contente. 



Limitação do Responsabilidade 

Você são unicamente responsável por usando a Local e Serviços, Onde vocês reconhecer a riscos envolvidos. 

A Empresa se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação ao Site, Serviços e sua usar 

do mesmo. Tal negar incluir, sem limitação, a implícita garantias do comercialização, ginástica para uma 

finalidade específica, não violação, autoridade, utilidade, precisão, integridade e pontualidade. este isenção de 

responsabilidade se aplica na extensão máxima permitida por lei. Como resultado, os Serviços, conteúdos e 

capacidades disponibilizados, acessados ou enviados do Site, são fornecidos “no estado em que se encontram”, 

“conforme disponíveis” e “com todas as falhas, panes." 

Sem limitar a generalidade do acima, a Empresa se isenta de qualquer responsabilidade e responsabilidade por 

qualquer um dos Segue: 

• Erros, omissões, ou impreciso em formação contido sobre a Local 

• Interrupções ou pára dentro transmitindo em formação para ou a partir de a Local ou Serviços 

• Insetos, vírus, e outro semelhante ameaças este poderia ser para ou Através dos a Local ou Serviços 

 

Você aceita para excluir a Companhia a partir de algum perdas este são diretamente ou indiretamente 

trouxeram sobre por a Local ou Serviços, onde você também concorda em assumir total responsabilidade por 

quaisquer decisões que você tomar com base nas informações a partir de a Local ou Serviços. 

Ao usar o Site ou Serviços, ou qualquer outro conteúdo acessado ou baixado do Site, o A Empresa não será 

responsável perante você ou terceiros por quaisquer danos especiais, diretos, indiretos, incidentais, 

especiais, danos punitivos ou conseqüentes de qualquer tipo, incluindo lucros cessantes ou perda de dados, 

seja com base em um garantia, contrato, ato ilícito ou alguma outra teoria legal. No entanto, se a autoridade 

judiciária competente considerar que o Companhia responsável, Está jurídico responsabilidade deve não 

ultrapassarem 1.000 USD. 

A questão acima mencionada de obrigação legal deve ser seguida na máxima extensão permitida por lei no 

aplicável país. 

Você reconhece que a Empresa não é responsável pelo Conteúdo do Usuário ou qualquer conteúdo 

difamatório, ofensivo ou conduta ilícita de terceiro. Além disso, o risco de dano ou dano da conduta 

mencionada reside inteiramente com a Do utilizador. 

A Empresa nem sempre é responsável por todos os problemas ou mau funcionamento técnico de qualquer 

dispositivo móvel, rede local linhas, sistemas informáticos online, servidores ou fornecedores, hardware, 

software, falha devido a problemas técnicos, Congestionamento de visitantes do site na Internet (ou 

inacessibilidade da Internet) ou problemas de compatibilidade entre o Local ou Serviços e sua navegador ou 

outro dispositivos. 


