(Última atualização: outubro de 2019)

1. Introdução
1.1 “Avakin” é um serviço de entretenimento online de propriedade e operação da
Lockwood Publishing Limited (“Lockwood” ou “nós”). Estes termos e condições
aplicam-se a todo e qualquer uso, acesso e disponibilidade dos aplicativos Avakin e
serviços relacionados (cada um deles um “Aplicativo Avakin”). Estes termos e
condições incorporam nossa Política de Privacidade e nosso Código de Conduta,
conforme alterados periodicamente.

1.2 Os Aplicativos Avakin são disponibilizados para uso ou download em
plataformas de terceiros, que incluem a iOS App Store, Google Play Store, Amazon
Appstore ou outros sites de terceiros que permitem que os jogos sejam hospedados
e jogados (“Plataformas”).

1.3 Seu uso dos Aplicativos Avakin pode exigir que você tenha uma conta da
Plataforma. Seu acesso aos Aplicativos Avakin será vinculado à sua conta da
Plataforma e você deve cumprir as políticas da Plataforma para usar os Aplicativos
Avakin, inclusive para quaisquer pagamentos.

1.4 Sempre que você acessa os Aplicativos Avakin, está dizendo à Lockwood que
compreende, aceita e é capaz de aceitar estes termos e condições e concorda em
ficar vinculado a estes termos e condições e aos termos de qualquer uma das
Plataformas (“Termos da Plataforma”), conforme alterados de tempos em tempos.
Se você não aceitar ou entender estes termos e condições ou qualquer um dos
Termos da Plataforma, você não deverá usar ou acessar nenhum Aplicativo Avakin
ou qualquer parte dele.

1.5 Se você mora fora da União Europeia, deve ter pelo menos 13 anos de idade
para se registrar e usar nossos serviços e jogos. Se você mora na União Europeia,
deve atender aos seguintes requisitos de idade para se registrar e usar nossos
serviços e jogos:

•
Se você mora na Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia,
Noruega, Polônia, Suécia ou Reino Unido, deve ter pelo menos 13 anos de idade.

•
Se você mora na Áustria, Bulgária, Chipre, Itália, Lituânia ou Espanha, deve
ter pelo menos 14 anos de idade.

•
Se você mora na República Tcheca ou na França, deve ter pelo menos 15
anos de idade.

•
Se você mora na Croácia, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Lichtenstein,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Romênia, Eslováquia ou Eslovênia, deve ter
pelo menos 16 anos de idade.

1.6 Ao usar e acessar os Aplicativos Avakin, você confirma que tem o hardware e o
software necessário e a capacidade necessária indicados e que será e permanecerá
responsável por todas as taxas devidas em relação a eles. A Lockwood não terá
nenhuma responsabilidade em relação a qualquer hardware ou software relacionado
ou outros serviços necessários para fazer uso dos Aplicativos Avakin.

2. Concessão de licença
2.1 Sujeito a estes termos e condições e sua conformidade com eles, a Lockwood
concede a você um direito não exclusivo e revogável de armazenar e usar os
Aplicativos Avakin Life para fins pessoais e não comerciais de acordo com estes
termos e condições e com os Termos da Plataforma. Você é livre para monetizar
seus vídeos por meio do programa de parceiros do YouTube e programas
semelhantes em outros sites de compartilhamento de vídeos.

2.2 Esta licença inclui o direito limitado de baixar conteúdo, materiais, dados e
comunicações temporariamente, para fins exclusivamente relacionados ao uso
privado, não comercial e pessoal dos Aplicativos Avakin Life.

2.3 Você não pode transferir, sublicenciar ou negociar este direito sem a permissão
prévia por escrito da Lockwood.

3. Direitos de propriedade intelectual
3.1 Estes termos e condições e os direitos concedidos por eles não dão a você
nenhum direito ou permissão para a execução pública dos Aplicativos Avakin Life ou
qualquer parte deles.

3.2 Estes termos e condições e os direitos concedidos por eles não lhe dão nenhum
título ou direitos de propriedade nos Aplicativos Avakin Life e não devem ser
considerados uma venda ou transferência de qualquer direito autoral ou outro
direito.

3.3 A menos que expressamente especificado de outra forma, todos os direitos
autorais, direitos de design, direitos de banco de dados, direitos de patentes, direitos
de marca comercial e imagem comercial e outros direitos de propriedade intelectual
nos Aplicativos Avakin Life pertencem e transferem direitos a favor da Lockwood ou
são licenciados para a Lockwood.

3.4 Todos os direitos de propriedade intelectual da Lockwood são reivindicados e
reservados.

3.5 Todos os nomes comerciais e marcas de terceiros são propriedade de seus
respectivos proprietários e a Lockwood não dá nenhuma garantia ou representação
em relação a eles.

3.6 A Lockwood não reivindica ou solicita qualquer direito de propriedade ou
interesse em quaisquer Comunicações de terceiros.

4. Restrições e obrigações
4.1 Você concorda em cumprir estes termos e condições e todas as regras
aplicáveis ao uso dos Aplicativos Avakin Life.

4.2 Você concorda em não registrar nenhuma identificação online, nome da conta
ou nome de usuário que seja abusivo, ameaçador, pornográfico, difamatório,
discriminatório ou ético, sexual ou religiosamente ofensivo ou obsceno. Podemos
alterar ou excluir uma identificação online, nome da conta ou nome de usuário
(incluindo a conta de usuário correspondente) se considerarmos que a ID online,
nome da conta ou nome de usuário é abusivo, ameaçador, pornográfico,
difamatório, discriminatório ou ético, sexual ou religiosamente ofensivo ou obsceno.

4.3 Não obstante qualquer outra disposição destes termos e condições, você
concorda e se compromete a não:

•

Hackear, tentar hackear, modificar, adaptar, mesclar, traduzir, descompilar,
desmontar, fazer engenharia reversa ou criar trabalhos derivados a partir dos
Aplicativos Avakin Life ou qualquer parte deles;

•

Remover, desativar, modificar, adicionar ou adulterar qualquer código ou
dados do programa, direitos autorais, marca comercial ou outros avisos e
legendas de propriedade contidos nos Aplicativos Avakin Life;

•

Criar software que imite quaisquer dados ou funcionalidades nos Aplicativos
Avakin Life;

•

Usar ou negociar nos Aplicativos Avakin Life, exceto conforme permitido por
estes termos e condições;

•

Incluir detalhes de contato destinados a permitir a comunicação fora dos
Aplicativos Avakin Life, em qualquer Comunicação;

•

Usar seu acesso aos Aplicativos Avakin Life, ou informações coletadas deles,
para o envio de e-mails em massa não solicitados;

•

Fazer qualquer uso público, comercial ou corporativo dos Aplicativos Avakin
Life ou qualquer parte dele;

•

Fornecer links de hipertexto, links de URL, links gráficos, hiperlinks ou outra
conexão direta para lucro ou ganho aos Aplicativos Avakin Life sem a
permissão prévia por escrito da Lockwood;

•

Disponibilizar os Aplicativos Avakin Life ou qualquer parte dele a qualquer
terceiro;

•

Exibir, publicar, copiar, imprimir, publicar ou usar os Aplicativos Avakin Life e
as informações neles contidas para o benefício de qualquer terceiro ou site;

•

Usar ou processar os Aplicativos Avakin Life ou qualquer parte dele
injustamente ou para qualquer finalidade ilegal ou imoral;

•

Excluir ou ocultar qualquer direito autoral ou outro aviso de propriedade nos
Aplicativos Avakin Life.

4.4 Você também concorda que, em conexão com os Aplicativos Avakin, você não
vai:

•

Organizar grupos de ódio ou usar ou promover o discurso de ódio;

•

Enganar ou se envolver em práticas enganosas, fraudulentas ou enganosas,
incluindo phishing para dados da conta de outros usuários ou uso não
autorizado da conta de outro usuário ou do cartão de crédito ou informações
de cobrança de outra pessoa;

•

Usar qualquer hardware ou software não autorizado para acessar ou usar os
Aplicativos Avakin Life ou as Plataformas ou fazer, ou distribuir software ou
hardware não autorizado em conjunto com os Aplicativos Avakin Life
(incluindo, mas não limitado a, software ou dispositivos de código de trapaça
que contornam quaisquer recursos ou limitações de segurança incluídos em
qualquer software ou dispositivos);

•

Modificar ou tentar modificar o cliente online, disco, salvar arquivo, servidor,
comunicação cliente-servidor ou outras partes dos Aplicativos Avakin Life de
qualquer parte dele;

•

Ignorar ou tentar ignorar qualquer sistema de autenticação de usuário ou
recurso de segurança;

•

Tentar hackear ou fazer engenharia reversa de qualquer código ou
equipamento em conexão com os Aplicativos Avakin Life (a menos que
permitido pela lei aplicável);

•

Tomar qualquer ação que consideremos perturbadora para o fluxo normal de
bate-papo ou jogabilidade, incluindo upload, publicação, streaming ou
transmissão de material não solicitado ou não autorizado, incluindo lixo
eletrônico, spam, mensagens excessivas ou correntes;

•

Fornecer a nós ou a qualquer empresa terceirizada informações falsas ou
imprecisas, incluindo denunciar reclamações falsas aos nossos serviços ao
cliente ou fornecer informações falsas ou imprecisas durante o registro da
conta;

•

Vender, comprar, negociar ou transferir a sua identificação online, sua conta
da Plataforma ou seu acesso pessoal aos Aplicativos Avakin Life ou qualquer
conteúdo ou serviços acessados através dos Aplicativos Avakin Life, através
de qualquer meio ou método, incluindo o uso de sites de leilão da web;

•

Usar os Aplicativos Avakin Life de qualquer maneira que prejudique os
Aplicativos Avakin Life ou qualquer uma das afiliadas, subsidiárias,
licenciadores, prestadores de serviços, parceiros ou usuários;

•

Compartilhar códigos promocionais por qualquer meio. Você pode direcionar
outros indivíduos para a fonte em nossas mídias sociais;

•

De qualquer outra maneira, usar indevidamente os Aplicativos Avakin Life.

4.5 Os Aplicativos Avakin Life só podem ser acessados e usados através de
servidores autorizados. Você não deve tomar nenhuma ação para ignorar servidores
autorizados e/ou software de terceiros para modificar qualquer aspecto dos
Aplicativos Avakin Life e você consente expressamente que a Lockwood monitore a
memória de acesso aleatório do seu computador (ou a memória de acesso aleatório
de qualquer outro dispositivo usado para acessar os Aplicativos Avakin Life) para os
referidos programas de terceiros não autorizados.

5. Fóruns e comunicações
5.1 “Comunicações” significa qualquer conteúdo, materiais, publicações, dados,
mensagens e comunicações enviadas, enviadas, publicadas, concedidas, feitas ou
comunicadas de outra forma, de ou usando os Aplicativos Avakin Life.

5.2 Os Aplicativos Avakin Life são serviços de entretenimento e auxiliares a eles. A
Lockwood está envolvida na transmissão, armazenamento, recuperação e
tratamento de Comunicações de terceiros sem revisão, seleção ou alteração de seu
conteúdo – para o qual é um mero canal.

5.3 Os pontos de vista expressos em quaisquer Comunicações são os pontos de
vista dos autores individuais e não os da Lockwood, a menos que especificado de
outra forma pela Lockwood.

5.4 A Lockwood não é responsável e se isenta de qualquer responsabilidade em
relação a quaisquer comentários, opiniões ou observações expressas em qualquer
Comunicação.

5.5 Ao usar os Aplicativos Avakin Life, você reconhece que a Lockwood não tem
responsabilidade de revisar o conteúdo de quaisquer Comunicações e que todas as
Comunicações são disponibilizadas com base no fato de que a Lockwood não é
obrigada e não exerce nenhum controle ou julgamento de seu conteúdo.

5.6 Não obstante o acima exposto, a Lockwood terá o direito de remover ou rejeitar
quaisquer Comunicações e remover ou suspender sua capacidade de fazer ou
acessar as Comunicações.

5.7 Você concorda que a Lockwood pode usar, publicar, editar, modificar, gravar e
adaptar suas Comunicações para todos e quaisquer propósitos relacionados à
Avakin Life e aos negócios da Lockwood e você concede a ela um direito e licença
não exclusivos irrestritos e todas as permissões, consentimentos e licenças
necessários para que ela use suas Comunicações dessa maneira. Você também
renuncia a todos os chamados direitos morais em suas Comunicações. Quaisquer
dados coletados dessa forma, incluindo o conteúdo de suas comunicações de voz e
texto, a hora e a localização de suas atividades e seu perfil da Plataforma e
endereço IP, podem ser usados por nós para fazer cumprir estes termos e
condições e/ou serem transmitidos à polícia ou a outras autoridades apropriadas. Ao
aceitar estes termos e condições ou usar os Aplicativos Avakin Life, você concorda
expressamente com isso.

5.8 Você concorda e compromete-se a não fazer nenhuma Comunicação ou postar
ou transmitir para ou nos Aplicativos Avakin Life qualquer declaração ou material,
nem usar os Aplicativos Avakin Life de qualquer maneira, que:

•

Seja ilegal ou que dê origem a responsabilidade civil ou criminal;

•

Promova qualquer atividade ilegal ou criminal;

•

Viole qualquer direito autoral ou outro direito de propriedade intelectual de
qualquer terceiro ou auxilie em infrações ou piratarias;

•

Inclua qualquer vírus de computador, worms, bombas lógicas ou outros
softwares mal-intencionados ou dados tecnicamente prejudiciais;

•

Seja abusivo, ameaçador, pornográfico, difamatório, discriminatório ou ético,
sexual ou religiosamente ofensivo ou obsceno;

•

Assedie qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, perseguição ou bullying;

•

Comercialize ou promova qualquer terceiro;

•

Interfira com o uso e o gozo dos Aplicativos Avakin Life por outro usuário;

•

Represente qualquer moderador, administrador ou qualquer funcionário ou
outras pessoas ligadas à Lockwood;

•

Infrinja ou viole os direitos de terceiros, incluindo, sem limitação, direitos de
propriedade intelectual, direitos de privacidade, incluindo a divulgação não
autorizada do nome, endereço de e-mail, endereço físico ou número de
telefone de uma pessoa e/ou direitos de publicidade;

•

Inclua conteúdo ou materiais restritos/protegidos por senha;

•

Explore qualquer outra pessoa;

•

Solicite senhas ou informações pessoais;

•

Forneça informações instrutivas sobre atividades ilegais, como fabricar ou
comprar armas ilegais, comprar ou vender drogas ilegais, violar a privacidade
de alguém ou fornecer ou criar vírus de computador;

•

Contenha vídeos, fotografias ou imagens de outra pessoa sem a sua
permissão (ou, no caso de um menor, o tutor legal do menor);

•

Tente obter acesso não autorizado a qualquer computador, servidores ou
qualquer parte dos Aplicativos Avakin Life, incluindo seus servidores, rede e
computadores de outros usuários;

•

Tente obter acesso não autorizado a qualquer perfil, blog, sala de bate-papo,
comunidade, informação da conta, boletim ou outro aspecto dos Aplicativos
Avakin Life;

•

Participe ou solicite atividades comerciais ou vendas sem o consentimento
prévio por escrito da Lockwood, tais como, sem limitação, jogos de azar,
apostas, sorteios, publicidade de vendas, investimentos e esquemas de
pirâmide;

•

Refira-se a qualquer material que seja inadequado;

•

Busque ou tente fazer qualquer acordo para encontrar uma criança menor de
16 anos ou que possa ter tal encontro como seu objeto ou efeito;

•

Contenha qualquer material restrito, incluindo, sem limitação, senhas,
informações médicas ou informações confidenciais de qualquer pessoa;

•

ou

•

Solicite, convide, incentive, defenda, incite ou provoque qualquer um ou todos
os itens acima.

5.9 Se você descobrir qualquer material que acredite violar estes termos e
condições, informe a Lockwood ou a um moderador do fórum com detalhes da
página em que o encontrou.

5.10 É sabido que as pessoas não são necessariamente quem dizem ser quando
utilizam a Internet. As pessoas podem fornecer informações ou se comportar de
maneira não confiável, enganosa, ilegal ou criminosa. A Lockwood não tem como
dizer se as declarações feitas por outros usuários são verdadeiras. Esta é uma
decisão que só pode ser tomada por você. Você deve, portanto, ter algum grau de
cautela ao usar qualquer site. Ao usar os Aplicativos Avakin Life e seus serviços,
você aceita que este é o caso e aceita que, portanto, você usa os Aplicativos Avakin
Life por sua conta e risco. TOME ESPECIAL CUIDADO EM RELAÇÃO À
DIVULGAÇÃO DE SUAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, COMO SEU
SOBRENOME, ENDEREÇO, ENDEREÇO DE E-MAIL, NÚMERO DE TELEFONE E
LUGARES QUE VOCÊ FREQUENTA.

5.11 Você reconhece e concorda que, se necessário, a Lockwood se comunicará
com você através do endereço de e-mail fornecido à Lockwood ou através da
Plataforma. Os avisos que são aplicáveis a todos os clientes da Lockwood devem
ser disponibilizados na Avakin Life ou de outra forma dentro dos Aplicativos Avakin
Life ou através da Plataforma. Será considerado que você recebeu um aviso no
momento em que a mensagem for enviada ou no momento em que o aviso for
publicado em nossos sites ou dentro do Serviço.

5.12 Todos os e-mails enviados pela Lockwood e seus anexos são destinados
apenas ao destinatário.

6. Itens virtuais
6.1 Nos Aplicativos Avakin Life, você pode comprar uma licença para usar moeda
virtual, incluindo, sem limitação, bens, serviços, moedas virtuais, dinheiro, tokens ou
pontos virtuais, tudo para uso nos Aplicativos Avakin ou em Aplicativos Avakin
(“Itens Virtuais”).

6.2 Quando você faz um pedido para adquirir Itens Virtuais de qualquer Aplicativo
Avakin Life, podemos enviar um e-mail de confirmação que conterá detalhes dos
itens que você pediu. Verifique se os detalhes no e-mail de confirmação estão
corretos o mais rápido possível e mantenha uma cópia para seus registros. A
Lockwood mantém registros de transações para tratar quaisquer consultas
subsequentes. Quando você compra créditos da Plataforma de uma Plataforma,
você está concordando com as condições de pagamento da Plataforma. A
Lockwood não faz parte desta transação.

6.3 Para Itens Virtuais, seu pedido representará uma oferta para pagarmos para
expandir o escopo da licença do Aplicativo Avakin Life relevante que será aceito por
nós quando disponibilizarmos os Itens Virtuais em sua conta para você usar em
nossos jogos ou debitar seu cartão de crédito, o que ocorrer primeiro.

6.4 O fornecimento de Itens Virtuais para uso em Aplicativos da Avakin Life é um
serviço fornecido pela Lockwood que começa imediatamente após a aceitação pela
Lockwood de sua oferta de compra de uma licença. Ao encomendar Itens Virtuais,
você concorda e aceita que a Lockwood, através da Avakin Life, os fornecerá a você
imediatamente após a conclusão de sua compra. Se você reside na União Europeia
e compra um produto ou serviço através da Avakin Life, você tem o direito de
suspender uma compra dentro de 14 dias, a partir do dia seguinte à data da compra
(o “Período de Reflexão”). No entanto, você perde seu direito de suspensão se o
desempenho dos serviços começar antes do final do Período de Reflexão.
Consequentemente, observe que, se você comprar Itens Virtuais de nós, seu direito
de suspensão será perdido à medida que o desempenho de nossos serviços
começa imediatamente após a conclusão da sua compra.

6.5 Sua licença para usar Itens Virtuais expirará da seguinte forma, a menos que
seja de outra forma acordado por escrito:

•

Todos os Itens Virtuais expiram após 5 anos de inatividade (momento em que
poderemos rescindir nosso contrato com você ou parte dele, e seu acesso
aos Aplicativos Avakin Life, incluindo Itens Virtuais e excluir dados
associados ao seu uso);

•

se um período específico for determinado quando você solicitar um Item
Virtual, ele expirará no final desse período (se for menor do que o período
especificado em (I) acima;

•

se não tiverem sido resgatados, a moeda virtual e os créditos expiram após
12 meses.

7. Publicidade nos jogos
7.1 Você reconhece e concorda que os Aplicativos Avakin Life podem conter
publicidade nos jogos de acordo com a Política de Privacidade da Avakin.

7.2 A Lockwood, através dos Aplicativos Avakin Life, pode fornecer links de sites de
terceiros ou fornecedores que podem convidá-lo a participar de uma oferta
promocional em troca de receber serviços opcionais e/ou upgrades (como moeda do
jogo). Quaisquer encargos ou obrigações que incorrer em suas negociações com
esses terceiros são de sua responsabilidade. A Lockwood não faz nenhuma
declaração ou garantia em relação a qualquer conteúdo, bens e/ou serviços
fornecidos por terceiros, mesmo se vinculados aos Aplicativos Avakin Life, e não
será responsável por nenhuma reivindicação relacionada a qualquer conteúdo, bem
e/ou serviço de terceiros. Os sites vinculados não estão sob o controle da Lockwood
e podem coletar dados ou solicitar informações pessoais de você. A Lockwood não
é responsável por seu conteúdo, práticas comerciais ou políticas de privacidade,
nem pela coleta, uso ou divulgação de qualquer informação que esses sites possam
coletar. Além disso, a inclusão de qualquer link não implica o endosso da Lockwood
desses sites vinculados.

8. Termos do desenvolvedor de aplicativos para aplicativos iOS
8.1 Os seguintes termos desta cláusula são os termos que a Apple Inc, (“Apple”)
nos obriga a notificá-lo e obter seu consentimento em relação ao uso dos Aplicativos
Avakin Life:

8.2 Reconhecimento – Você e nós reconhecemos que estes termos e condições são
concluídos apenas entre você e nós, e não com a Apple, nem com qualquer
subsidiária ou empresa afiliada da Apple. Você também reconhece que somos
exclusivamente responsáveis pelos Aplicativos Avakin Life e pelo conteúdo de tais
aplicativos.

•

Concessão de licença – Sujeito à sua conformidade com todas as condições
destes termos e condições, concedemos a você uma licença não exclusiva,
pessoal, não comercial, revogável e intransferível para usar os Aplicativos
Avakin Life em um Produto iOS que você possui ou controla, e conforme
permitido pelas Regras de Uso estabelecidas nos Termos de Serviço da App
Store (http://www.apple.com/uk/legal/terms/).

•

Manutenção e suporte – Somos exclusivamente responsáveis por fornecer
suporte e manutenção para os Aplicativos Avakin Life. Você e nós
reconhecemos que a Apple não tem nenhuma obrigação de fornecer

quaisquer serviços de manutenção e suporte em relação aos Aplicativos
Avakin Life.

•

Reivindicações de produtos – Você reconhece que nós, e não a Apple,
somos responsáveis por abordar quaisquer reivindicações que você possa ter
relacionadas aos Aplicativos Avakin Life ou sua posse e/ou uso dos
Aplicativos Avakin Life, incluindo, sem limitação: (i) reivindicações de
responsabilidade pelo produto; (ii) qualquer reivindicação de que os
Aplicativos Avakin Life não estão em conformidade com qualquer requisito
legal ou regulamentar aplicável; e (iii) reivindicações decorrentes de defesa
do consumidor ou legislação semelhante.

•

Direitos de propriedade intelectual – Você reconhece que, no caso de um
terceiro reivindicar que os Aplicativos Avakin Life ou sua posse e uso dos
Aplicativos Avakin Life infringem os direitos de propriedade intelectual desse
terceiro, então seremos os únicos responsáveis pela investigação, defesa,
liquidação e quitação de qualquer reivindicação de violação de direitos de
propriedade intelectual, e não a Apple.

•

Conformidade legal – Você declara e garante que (i) você não está localizado
em nenhum país que esteja sujeito a um embargo dos Estados Unidos ou
que tenha sido designado pelo Governo dos Estados Unidos como um país
que “apoia o terrorismo”; e (ii) você não está em nenhuma lista do Governo
Americano de partes proibidas ou restritas.

•

Beneficiário de terceiros – Você reconhece e concorda que a Apple é parte
beneficiária destes termos e condições e que, quando você aceita os termos
e condições destes termos e condições, a Apple terá o direito (e será
considerada como tendo aceitado o direito) de aplicar estes termos e
condições contra você como parte beneficiária desses termos e condições.

•

Termos de contrato de terceiros – Usamos software e serviços de terceiros
nos Aplicativos Avakin Life. O uso dos Aplicativos Avakin Life está, portanto,
sujeito também à sua aceitação e conformidade desses termos de terceiros e
você concorda em cumprir os termos e condições aplicáveis de terceiros ao
usar os Aplicativos Avakin Life. Mais informações sobre essa aceitação
podem ser encontradas em nossa Política de Privacidade.

9. Responsabilidade.
9.1 A Lockwood fornece e mantém a Avakin Life e os Aplicativos Avakin Life para
entretenimento pessoal “no estado em que se encontram” e é responsável apenas
por fornecer seus serviços com habilidade e cuidado razoáveis.

9.2 Os Sites Externos não foram verificados ou revisados pela Lockwood e todo o
uso e acesso dos Sites Externos é feito por sua conta e risco. “Sites Externos”
significa sites e serviços on-line de terceiros vinculados pelos Aplicativos Avakin
Life.

9.3 A Lockwood não oferece nenhuma outra garantia em conexão com os
Aplicativos Avakin Life e, na medida máxima permitida por lei, a Lockwood exclui a
responsabilidade pelo seguinte (exceto na medida em que danos ao seu dispositivo
ou outro conteúdo digital que você possui sejam causados pelos Aplicativos Avakin
Life como resultado de nossa falha em usar cuidado e habilidade razoáveis, caso
em que você pode ter direito a compensação ou podemos ser obrigados a reparar
seu dispositivo):

•

Qualquer perda ou dano de qualquer tipo que surja, incluindo qualquer perda
direta, indireta, especial, punitiva ou consequente decorrente ou não de
qualquer problema do qual a Lockwood tenha sido informada;

•

A precisão, moeda ou validade das informações e materiais contidos em
quaisquer Comunicações, Avakin Life ou Aplicativos Avakin Life;

•

Quaisquer interrupções ou atrasos na atualização do Avakin Life ou dos
Aplicativos Avakin Life;

•

Qualquer informação incorreta ou imprecisa sobre a Avakin Life ou os
Aplicativos Avakin Life;

•

A violação por qualquer pessoa de qualquer direito autoral ou outros direitos
de propriedade intelectual de qualquer terceiro através de qualquer
Comunicação ou uso da Avakin Life ou dos Aplicativos Avakin Life;

•

A disponibilidade, qualidade, conteúdo ou natureza dos Sites Externos;

•

Qualquer transação envolvendo Sites Externos;

•

Qualquer quantidade ou tipo de perda ou dano devido a vírus ou outros
softwares mal-intencionados que possam infectar o equipamento de
computador de um usuário,

•

software, dados ou outros bens causados por pessoas que acessam, usam
ou baixam os Aplicativos Avakin Life ou qualquer Comunicação;

•

Todas as representações, garantias, condições e outros termos e condições
que, exceto por este aviso, teriam efeito.

9.4 A Lockwood não garante que a operação dos Aplicativos Avakin Life será
ininterrupta ou livre de erros.

9.5 A Lockwood não será responsável por nenhum valor pelo descumprimento de
qualquer obrigação nos termos deste contrato se tal descumprimento for causado
pela ocorrência de qualquer contingência imprevista além do controle razoável de tal
parte, incluindo interrupções de Internet, interrupções de comunicações, incêndio,
inundação, guerra ou caso fortuito.

9.6 Exceto conforme disposto acima, não há outras garantias, condições ou outros
termos e condições, expressos ou implícitos, estatutários ou outros, e todos esses
termos e condições são excluídos até a máxima extensão permitida por lei.

9.7 Você concorda que, em relação ao seu uso dos Aplicativos Avakin Life, você
não se comportará de qualquer maneira que seja ilegal ou que dê origem a
responsabilidade civil ou criminal ou que possa colocar em descrédito a Avakin Life
ou os Aplicativos Avakin Life.

9.8 Você concorda que você é e permanecerá responsável por manter a
confidencialidade da senha para acessar sua conta Avakin Life ou qualquer
Plataforma relevante e por todas as atividades que forem realizadas em sua conta.

9.9 Você indeniza, defende e isenta os diretores, executivos, proprietários, agentes,
provedores de informações, afiliadas, licenciadores e licenciados da Lockwood e a
Lockwood (coletivamente, as “Partes Indenizadas“) de e contra toda e qualquer
responsabilidade e custo (incluindo honorários advocatícios razoáveis) incorridos
pelas Partes Indenizadas em conexão com qualquer reivindicação decorrente de
qualquer violação por você destes termos e condições ou reivindicações
decorrentes de seu uso dos Aplicativos Avakin Life, quaisquer Comunicações e
qualquer uso de sua conta de membro. Você deve se empenhar para cooperar com
a Lockwood na defesa de qualquer reivindicação. A Lockwood reserva o direito, às

suas próprias custas, de assumir a defesa e o controle exclusivos de qualquer
questão que possa estar sujeita à indenização da sua parte.

10. Rescisão e suspensão
Sem limitação a quaisquer outros direitos, a Lockwood pode remover, restringir,
cancelar ou suspender o acesso e o uso dos Aplicativos Avakin Life e qualquer
parte deles, se considerar (a seu exclusivo critério) que você violou qualquer um
destes termos e condições ou se você tiver menos de 13 anos de idade. Além disso,
reservamos o direito de:

10.1 Cancelar a sua conta Avakin Life se ela não tiver sido usada por 18 meses;

10.2 Apresentar ação legal contra você se você estiver violando estes termos e
condições e participar de qualquer ação legal ou investigação governamental,
criminal ou privada relacionada à sua conduta usando os Aplicativos Avakin Life;

10.3 Descontinuar temporária ou permanentemente os Aplicativos Avakin Life e
todos e quaisquer serviços e conteúdos disponíveis através dos Aplicativos Avakin
Life a qualquer momento, inclusive para manutenção de serviços e atualizações.

11. Geral
11.1 Estes termos e condições estão sujeitos aos seus direitos de consumidor
estatutários e de direito comum e não limitarão quaisquer direitos que você possa
ter que não possam ser excluídos sob a lei aplicável, nem excluirão ou limitarão a
responsabilidade da Lockwood por morte ou ferimentos pessoais resultantes, nem
de sua negligência ou qualquer representação fraudulenta.

11.2 Todos os comentários, perguntas ou consultas devem ser encaminhados para
http://www.avakin.com/support/ ou por correio para Lockwood Publishing Limited na
9a Beck Street, Antenna Media Centre, Nottingham NG1 1EQ.

11.3 Estes termos e condições constituem o acordo integral entre você e a
Lockwood e serão aplicados à exclusão de todos os outros termos e condições ou
condições contratuais que você possa propor.

11.4 O uso da palavra “incluindo” nestes termos e condições significa incluindo, sem
limitação.

11.5 A falha em aplicar qualquer um destes termos e condições não será
considerada uma renúncia a qualquer termo ou direito.

11.6 Se qualquer parte destes termos e condições for considerada inaplicável, será
interpretada na medida do possível para refletir a intenção e o restante das
disposições permanecerá em vigor e efeito.

11.7 Os Aplicativos Avakin Life são destinados e direcionados ao Reino Unido e
nenhuma declaração ou garantia é feita quanto aos Aplicativos Avakin Life estarem
em conformidade com o regime regulatório e as leis locais de qualquer outro país.

11.8 Podemos fazer alterações a estes termos e condições periodicamente. Para
acessar uma cópia atual imprimível destes termos e condições, acesse
http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/ em seu PC. Consulte-o
regularmente para garantir que esteja ciente de quaisquer alterações.

11.9 Você será notificado das alterações materiais por uma publicação à medida
que fizer login ou acessar os Aplicativos Avakin Life ou por e-mail enviado para seu
endereço de e-mail atual, conforme nossos registros. Seu uso continuado dos
Aplicativos Avakin Life após quaisquer alterações significa sua aceitação dessas
alterações. Se você não aceitar alterações materiais a estes termos e condições,
deverá interromper o uso dos Aplicativos Avakin Life.

11.10 Podemos ceder nossos direitos e obrigações sob estes termos e condições
sem o seu consentimento, desde que tal cessão não afete adversamente seus
direitos sob estes termos e condições.

12. Lei aplicável e jurisdição
Na medida permitida pela lei aplicável, o uso dos Aplicativos Avakin Life e destes
termos e condições estão sujeitos às leis da Inglaterra que regerão exclusivamente
a interpretação, aplicação e efeito de todas as permissões, exclusões, licenças e
condições de uso acima. Na medida do permitido pela lei aplicável, o contrato entre
você e a Lockwood deve ser considerado como tendo sido formado e executado na
Inglaterra, deve ser interpretado de acordo com as leis da Inglaterra e você
concorda em se submeter à exclusiva jurisdição dos tribunais ingleses.

13. Garantia e isenção de responsabilidade
Exceto conforme estabelecido nestes termos e condições, não damos nenhuma
garantia sobre a qualidade, funcionalidade, disponibilidade, integridade, precisão ou
desempenho dos Aplicativos Avakin Life ou qualquer conteúdo e serviço disponível
através dos Aplicativos Avakin Life. Não garantimos que os Aplicativos Avakin Life
estarão sempre disponíveis ou livres de erros e não assumimos nenhuma
responsabilidade por sua incapacidade de licenciar qualquer conteúdo, bens ou
serviços. Excluímos toda a responsabilidade por perda de dados ou acesso não
autorizado a dados e por danos causados ao seu software ou hardware como
resultado do uso ou acesso aos Aplicativos Avakin Life. Você é responsável por
suas taxas de Provedor de Serviços de Internet e quaisquer outras taxas
relacionadas ao seu uso dos Aplicativos Avakin Life, incluindo qualquer aumento
dessas taxas resultante do seu uso dos Aplicativos Avakin Life.

Se formos responsáveis por você por não fornecer conteúdo ou serviços, nossa
responsabilidade é limitada a fornecer novamente o conteúdo ou serviço relevante
ou (a nosso critério) reembolsar o valor pago pelo conteúdo ou serviço.

Estes termos e condições estabelecem seus direitos únicos e exclusivos em
conexão com os Aplicativos Avakin Life. Estes termos e condições e as limitações,
exclusões e isenções acima se aplicam até a máxima extensão permitida pela lei
aplicável. No entanto, você pode ter outros direitos legais como consumidor, que
não são afetados por estes termos e condições.

Contato com a Lockwood
Todos os comentários, perguntas ou consultas devem ser encaminhados para a
Lockwood através do link http://www.avakin.com/support
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