Klixters Inc. ® Termos e Condições
que Paga 2 Jogar
Bem-vindo à Klixters Inc. Oferecemos uma plataforma de publicidade que lhe permite
ser pago para assistir a anúncios comerciais e outros recursos e lhe dá o controle de
compartilhar suas informações com os anunciantes! ("paga 2 jogos")

Antes de utilizar o site disponível em Klixters.com (o "Site"), por favor, leia
cuidadosamente nossos Termos e Condições abaixo ("Termos," ou "Contrato"). Os
Termos constituem um contrato vinculativo entre você, o Membro, e a Klixters Inc.
("Klixters Inc.").

ESTES TERMOS EXIGEM O USO DE ARBITRAGEM EM UMA BASE INDIVIDUAL
PARA RESOLVER DISPUTAS, AO INVÉS DE JULGAMENTOS POR JURADOS OU
AÇÕES COLETIVAS, E TAMBÉM LIMITAM AS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS PARA VOCÊ
NO CASO DE UMA DISPUTA. POR FAVOR
REVISE CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO 15 ABAIXO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

1. Aceitação dos termos

Ao clicar em "Eu concordo", criar uma conta, utilizar o Site e/ou utilizar qualquer um dos
vários serviços disponíveis através do Site (juntamente com o Site e o Web App, os
"Serviços") oferecidos pela Klixters Inc. (Klixters Inc.). ("Klixters" " nós ," " nós ," e/ou "
nosso "), ou visitando ou navegando o
Serviços, você, o usuário (coletivamente " Usuários ," ou " você "), reconhece e concorda
com estes Termos juridicamente vinculativos. Você também concorda com a Política de
Privacidade da Klixters ("Política de Privacidade") e todos os termos suplementares que
possam ser apresentados a você para sua revisão, os quais são incorporados por
referência. Se você não concordar com este Contrato, então você não estará
autorizado a utilizar os Serviços.
Você concorda em utilizar os Serviços somente para fins legais, e que é responsável pelo
uso dos Serviços e comunicações conosco, todos os quais devem estar de acordo com
estes Termos. Você, pelo presente, declara e garante que

1. você está acessando os Serviços somente dentro dos Estados Unidos da
2.
3.

América e seus territórios (EUA), e outros países quando eles estão disponíveis.
você tiver mais de treze (16) anos de idade e não estiver acessando os Serviços ou
usando os Serviços em nome de ninguém cuja idade seja inferior a 16 anos, e
você é plenamente capaz e competente para firmar um contrato de vinculação.

Se a qualquer momento você não estiver em total conformidade com todas as disposições
anteriores desta Seção, você estará em violação material deste Contrato e deverá
imediatamente cessar todo o uso e acesso aos Serviços.

2. Modificação deste Contrato e dos Serviços.

A Klixters pode, a seu exclusivo critério, alterar estes Termos, incluindo a Política de
Privacidade da Klixters, de tempos em tempos sem aviso prévio a você. Caso ocorram
mudanças, nós o notificaremos colocando as atualizações nos Serviços, ou por e-mail para
o e-mail afiliado à sua conta. As versões atualizadas nunca serão aplicadas
retroativamente e darão a data exata em que entrarão em vigor. Recomendamos que você
verifique periodicamente os Termos e Política de Privacidade para verificar se há
mudanças. Seu uso contínuo dos Serviços após a publicação de quaisquer mudanças nos
Termos significa que você aceita esses novos termos.

Adicionalmente, a Klixters se reserva o direito de modificar, suspender ou descontinuar os
Serviços (incluindo, mas não se limitando à disponibilidade de qualquer recurso, banco de
dados ou Conteúdo), seja temporária ou permanentemente a qualquer momento, por
qualquer motivo. Você concorda que a Klixters não será responsável perante você por
qualquer modificação, suspensão ou descontinuação dos Serviços. Algumas modificações
podem exigir atualizações de seu software existente de terceiros em seu dispositivo para
continuar a utilizar os Serviços. A Klixters também poderá impor limites a certos recursos e
serviços ou restringir seu acesso a partes ou a todos os Serviços sem aviso prévio ou
responsabilidade.

3. Concessão de licença
Nós concedemos a você um direito e licença limitados, pessoais, revogáveis, mundiais,
livres de royalties, não exclusivos e não transferíveis de usar os Serviços. Você concorda
em respeitar todos os avisos legais, informações e restrições contidas em qualquer
conteúdo acessado através dos Serviços. Você deve fornecer todo o equipamento e
software necessário para se conectar aos Serviços, incluindo, mas não limitado a, um
dispositivo móvel que seja adequado para se conectar e usar o Aplicativo. Você é o único
responsável por quaisquer taxas, incluindo taxas de conexão à Internet ou taxas móveis,
que você incorra ao acessar o Serviço.

4. Regras e conduta
Como condição de uso, você promete não utilizar os Serviços para qualquer propósito que
seja proibido pelos Termos ou pela lei. Os Serviços são fornecidos somente para seu uso
pessoal. Você é responsável por todas as suas atividades relacionadas com os Serviços.

Você entende e concorda que não utilizará os Serviços para se envolver
na conduta proibida abaixo:

1. Você não deverá utilizar os Serviços para qualquer finalidade ilegal, ou em
violação de qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional, incluindo, sem
limitação, as leis que regem a propriedade intelectual e outros direitos de
propriedade, proteção de dados e privacidade, e controle de importação ou
exportação;
2. Você não deverá postar, armazenar, enviar, transmitir ou disseminar qualquer
informação ou material que infrinja quaisquer patentes, marcas registradas,
segredos comerciais, direitos autorais ou quaisquer outros direitos de propriedade
ou propriedade intelectual;
3. Você não deverá utilizar os Serviços de forma alguma para monitorar ou avaliar a
disponibilidade, desempenho ou funcionalidade dos Serviços para qualquer
propósito competitivo, ou executar ou assistir qualquer outra parte a executar
qualquer benchmarking sobre os Serviços.
4. Você não deve violar nenhum acordo separado entre você e a Klixters Inc.
5. Você não deverá tentar usar qualquer método para obter acesso não autorizado a
quaisquer características dos Serviços;
6. Você não deverá direta ou indiretamente decifrar, descompilar, remover, desmontar,
fazer engenharia reversa ou de outra forma tentar derivar qualquer código fonte ou
idéias ou algoritmos subjacentes de qualquer parte dos Serviços, recursos
relacionados à segurança dos Serviços, recursos que impeçam ou restrinjam o uso
ou cópia de qualquer conteúdo acessível através dos Serviços, ou recursos que
imponham limitações ao uso dos Serviços, exceto na medida em que as leis
aplicáveis proíbam especificamente tal restrição;
7. Você não deverá modificar, traduzir ou criar, direta ou indiretamente, obras
derivadas de qualquer parte dos Serviços;
8. Você não deverá copiar, alugar, arrendar, distribuir ou transferir, direta ou
indiretamente, nenhum dos direitos que lhe são conferidos por este instrumento;
9. Você não deverá tomar direta ou indiretamente qualquer ação que imponha ou
possa impor (conforme determinado pela Klixters a seu exclusivo critério) uma carga
não razoável ou desproporcionalmente grande sobre a infra-estrutura da Klixters ou
de seus provedores terceirizados; interferir ou tentar interferir no bom funcionamento
do Serviço ou em quaisquer atividades conduzidas no Serviço; executar Mailing list,
Listserv ou qualquer forma de auto-resposta ou "spam" no Serviço; ou usar software
manual ou automatizado, dispositivos ou outros processos para "rastejar" ou
"aranha" qualquer página do Site;
10. Você não deve criar uma identidade falsa nos Serviços, deturpar sua identidade,
criar um perfil para outra pessoa que não você, ou usar ou tentar usar outra conta;
11. Você não deve divulgar informações que não tenha o consentimento para divulgar
(como informações confidenciais de terceiros (inclusive de seu empregador, se
você for um indivíduo)); e
12. Você não deve publicar conteúdo que: seja uma ameaça direta ou específica de
violência a outros; esteja em promoção de atividades ilegais; seja assediador,
odioso, difamatório, difamatório, abusivo ou constitua spam; ou seja pornográfico,
predatório, sexualmente gráfico, racista, ofensivo, prejudicial a um menor, ou que de
outra forma viole os direitos de qualquer terceiro ou dê origem a responsabilidade
civil ou criminal.

Se, por qualquer razão, a Klixters determinar que você não seguiu estas regras, nos
reservamos o direito de proibir todo e qualquer uso atual ou futuro dos Serviços por
você. Se tivermos motivos para suspeitar, ou se soubermos que alguém está violando
estes Termos, poderemos investigar e/ou tomar medidas legais conforme necessário,
incluindo a instauração de uma ação judicial por danos causados por

a violação. Reservamo-nos o direito de investigar e tomar as medidas legais apropriadas,
incluindo, sem limitação, cooperar com e auxiliar a aplicação da lei ou agências
governamentais em qualquer investigação resultante de conduta ilegal.

5. Coleta e uso de suas informações.
Você reconhece que quando você utiliza os Serviços, a Klixters pode utilizar meios
automáticos (incluindo, por exemplo, cookies e web beacons) para coletar informações
sobre seu uso dos Serviços. Você também pode ser obrigado a fornecer certas
informações sobre você como condição para utilizar algumas de suas características ou
funcionalidades. Além disso, você nos dá permissão para combinar suas informações,
versões anônimas de suas informações e outros dados que coletamos sobre você com
dados de outros usuários dos Serviços e/ou outros serviços que operamos. Todas as
informações que coletamos através ou em conexão com os Serviços estão sujeitas à
Política de Privacidade da Klixters ("Política de Privacidade"). Ao utilizar os Serviços, você
consente com todas as ações tomadas por nós com relação a suas informações, em
conformidade com a Política de Privacidade.

6. Comunicações
Você consente em aceitar e receber nossas comunicações, incluindo e-mail, mensagens de
texto, chamadas e notificações push para o número de telefone celular que você nos
fornecer. Estas comunicações podem ser geradas por sistemas de discagem telefônica
automática que entregarão mensagens pré-gravadas, inclusive para fins de autenticação
secundária, recibos, lembretes e outras notificações. As tarifas padrão de mensagens e
dados aplicadas por sua operadora de telefonia celular podem se aplicar às mensagens de
texto que lhe enviarmos, e você é responsável por quaisquer cobranças de sua operadora
por mensagens de texto enviadas por nós. Você pode optar por não receber comunicações
seguindo as opções de cancelamento de assinatura que lhe fornecemos.
Você reconhece que a opção de não receber comunicações pode afetar seu uso dos
Serviços.

7. Klixters Inc. Conta
Você pode visualizar o conteúdo básico da página de destino nos Serviços sem se registrar
para uma conta, mas como condição para utilizar certos aspectos dos Serviços, incluindo
assistir a anúncios em troca de pagamento, você é obrigado a criar uma conta Klixters (uma
"Conta"). Cada
O Usuário individual pode estabelecer apenas uma (1) Conta, conectada a 1 e-mail e
1 número de telefone.
Você declara que as informações em sua conta e quaisquer outras informações que nos
forneça são precisas, atuais e completas, e concorda em atualizá-las e mantê-las precisas,
atuais e completas. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar sua Conta ou seu
acesso aos Serviços se qualquer informação fornecida a nós se mostrar inexata, não atual
ou incompleta.
Você é o único responsável por manter a confidencialidade de sua conta e senha e por
restringir o acesso ao seu computador/dispositivo móvel, e você concorda em aceitar

responsabilidade por todas as atividades, encargos e danos que ocorram sob sua conta.
Se você descobrir qualquer uso não autorizado de sua conta, ou qualquer outra violação
de segurança relacionada à conta conhecida, você deve comunicá-la à Klixters
imediatamente. Você concorda que é responsável por qualquer coisa que ocorra através
de sua conta até que feche sua conta ou prove que a segurança de sua conta foi
comprometida devido a nenhuma falha de sua parte. A Klixters não pode ser e não será
responsável por qualquer perda ou dano decorrente de seu descumprimento desta seção.

8. Klixters Inc. Pagamentos ( Klixbit = um centavo, Klixcoin = um dólar )

Os usuários receberão anúncios (um "Anúncio") selecionados por nós. Se você visualizar
um anúncio sob sua conta de Usuário, depositaremos um crédito em sua conta Klixters.
Uma vez que você tenha ganho pelo menos 25 klixcoins ou mais em créditos, você terá a
opção de processar o pagamento desses créditos diretamente em sua conta corrente,
PayPal, ou outros serviços como os disponibilizados em nossa plataforma, ou doar os
créditos para sua conta favorita sem fins lucrativos. Você autoriza expressamente a
Klixters ou o prestador de serviços Klixters a originar transferências de créditos para sua
conta na instituição financeira. Reservamo-nos o direito de ajustar a quantidade de klixbits
que você receberá por visualização do anúncio. Oportunidades de crédito adicionais
podem ser oferecidas, com instruções sobre como tais créditos podem ser creditados em
sua conta Klixters. Você concorda que não ganhou o direito a nenhum dos créditos até ou
a menos que tenha pelo menos 25 klixcoins de créditos em sua conta Klixters. Você
concorda que os klixcoins em sua conta Klixters não renderão nenhum juro. Você
concorda em ser o único responsável por quaisquer impostos resultantes do
processamento de klixcoins em sua conta, e entende que não reteremos nenhum klixcoins
para fins de pagamento de seus impostos.

9. Término / Cancelamento de uso
Você pode cancelar sua conta a qualquer momento através das configurações de
sua conta. Poderemos suspender ou cancelar sua conta sem aviso prévio se você
violar este Contrato. Se sua conta for cancelada, a Klixters se reserva o direito de
remover as informações de sua conta juntamente com qualquer configuração de
conta de nossos servidores sem nenhuma responsabilidade ou aviso a você, sujeito
às disposições de saldo da conta abaixo.
Ao encerrar sua conta. sua licença para usar os Serviços Klixters é encerrada. Todas as
disposições destes Termos que, por sua natureza, devem sobreviver à rescisão, incluindo,
sem limitação, quaisquer fundos ganhos por você e devidos a você através de seu uso da
plataforma, disposições de propriedade, isenções de garantia, indenização e limitações de
responsabilidade. Você reconhece e compreende que nossos direitos em relação a
qualquer conteúdo que você enviou para o site antes do encerramento de sua conta
sobreviverão à rescisão.
Saldos de contas após o encerramento ou inatividade

A "inatividade" do usuário é definida por:

1. O usuário que responde STOP às nossas notificações por texto; ou
2. O Usuário não completou completamente uma oportunidade em sua Klixters Inc.
em 12 meses ou mais.
Em qualquer caso, a Klixters irá contactar o Usuário via e-mail, avisando-o de que sua
conta é considerada inativa e será fechada se não for reativada. Após uma conta ser
considerada inativa, a Klixters avaliará uma taxa de manutenção de conta de 25 klixcoins
(ou o saldo máximo restante) até que a conta seja reativada, enviando um e-mail para
support@Klixters.com. Antes de deduzir qualquer taxa devido à inatividade da conta, a
Klixters lhe fornecerá pelo menos trinta (30)
dias - notificação por escrito. Se sua conta permanecer inativa pelo tempo especificado
pela legislação estadual aplicável, geralmente entre trinta e seis (36) e sessenta (60)
meses, ela será considerada abandonada. Quando uma conta é abandonada, a Klixters é
obrigada por lei estadual a remeter os fundos abandonados para a agência estadual
apropriada como propriedade não reclamada. A Klixters também pode cobrar taxas
adicionais associadas à entrega de fundos abandonados à agência estadual aplicável,
sujeito às limitações da lei aplicável.

10. Sites de terceiros (incluindo sites de anunciantes)
Os Serviços permitem que você crie links para outros sites ou recursos na Internet,
inclusive quando você opta por visualizar as informações de um anunciante. Os links nos
Serviços para sites de terceiros, se houver, são fornecidos apenas como uma conveniência
para você. Se você usar esses links, deixará os Serviços. A inclusão ou integração de
serviços ou links de terceiros não implica controle, endosso ou afiliação com a Klixters.
Suas transações com terceiros são exclusivamente entre você e tais terceiros. Você
concorda que a Klixters não será responsável por nenhum conteúdo, bens ou serviços
fornecidos nestes ou através destes websites externos ou por seu uso ou incapacidade de
uso de tais websites. Você usará estes links por sua própria conta e risco.

11. Klixters Inc. Propriedade Intelectual e Conteúdo do Usuário

Propriedade intelectual
Através dos Serviços, a Klixters pode tornar acessíveis vários conteúdos, incluindo, mas
não limitados a, vídeos, fotografias, imagens, obras de arte, gráficos, clipes de áudio,
comentários, dados, textos, software, scripts, campanhas, outros materiais e informações, e
marcas registradas e trabalhos com direitos autorais associados (coletivamente,
"Conteúdo"). Os usuários dos Serviços podem ter a capacidade de contribuir, adicionar,
criar, enviar, distribuir, facilitar a distribuição, coletar, postar ou de outra forma tornar
acessível o Conteúdo através do envio de fotos de perfil.

Nosso conteúdo
Nosso Conteúdo é protegido de muitas maneiras, incluindo direitos autorais, marcas
registradas, marcas de serviço e outros direitos e leis. Você concorda em respeitar todos os
avisos legais, informações e restrições contidas em qualquer conteúdo acessado através
dos Serviços. Você também concorda em não alterar, traduzir, ou de outra forma criar
trabalhos derivados baseados em nosso conteúdo. Todos os outros conteúdos

visto através dos Serviços é de propriedade de seu respectivo proprietário. Você tem
uma licença limitada, revogável, não exclusiva e intransferível para usar os Serviços e
nosso Conteúdo somente para atividades legalmente permitidas relacionadas a nossos
Serviços, conforme descrito nestes Termos.

Conteúdo do usuário
Nós, incluindo parceiros terceiros e nossas afiliadas, podemos lhe pedir Feedback
(como definido mais adiante) sobre sua experiência com os Serviços. A Klixters será a
proprietária de quaisquer revisões, comentários, sugestões ou outros comentários sobre
os Serviços postados no
Serviços ou nas páginas de mídia social Klixters (coletivamente, " Feedback "). Sem
limitação, a Klixters terá a propriedade exclusiva de todos os direitos atuais e futuros
existentes sobre o Feedback de todo tipo e natureza em todos os lugares e terá o direito
de usar o Feedback para qualquer finalidade comercial ou outra, inclusive para anunciar e
promover a Klixters sem compensação para você ou qualquer outra pessoa que envie o
Feedback. Você renuncia especificamente a qualquer "direito moral" no e para o
Feedback.
Na medida em que você decidir publicar qualquer conteúdo ("Conteúdo de Usuário"),
incluindo suas informações de perfil, fotos ou Feedback, nos Serviços, você concorda que
seu Conteúdo de Usuário não conterá material com direitos autorais de terceiros, ou
material que esteja sujeito a outros direitos de propriedade de terceiros, a menos que você
tenha permissão do proprietário legítimo do material ou que tenha o direito legal de publicar
o material e conceder à Klixters todos os direitos de licença aqui concedidos. Você
reconhece que é responsável por qualquer material enviado, e você não tem total
responsabilidade pelo conteúdo do usuário, incluindo sua legalidade, confiabilidade,
adequação, originalidade e direitos autorais. A Klixters pode se recusar a aceitar ou
transmitir o Conteúdo do Usuário. Adicionalmente, o Klixters terá o direito de apagar, editar,
modificar, reformatar, extrair ou traduzir qualquer Conteúdo de Usuário.
Não endossamos, apoiamos, representamos ou garantimos a integralidade, veracidade,
exatidão ou confiabilidade de qualquer Conteúdo de Usuário ou comunicações postadas
através dos Serviços ou endossamos quaisquer opiniões expressas através dos Serviços.
Você entende que, ao utilizar os Serviços, pode estar exposto a conteúdo que possa ser
ofensivo, prejudicial, impreciso ou inapropriado, ou em alguns casos, conteúdo que tenha
sido mal etiquetado ou que seja enganoso, censurável ou difícil de visualizar. Sob nenhuma
circunstância a Klixters será responsável de nenhuma forma por qualquer Conteúdo de
Usuário não modificado pela Klixters incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros ou
omissões em qualquer Conteúdo de Usuário, ou qualquer perda ou dano de qualquer tipo
incorrido como resultado do uso de qualquer Conteúdo de Usuário postado, enviado por email, transmitido ou de outra forma disponibilizado através dos Serviços ou distribuído em
outro lugar.

12. Avisos sobre direitos autorais e marcas registradas

Política de direitos autorais
Klixters cumpre com a Lei de Direitos Autorais Digitais do Milênio (DMCA). A Klixters
removerá os materiais infratores de acordo com a DMCA se for devidamente notificada de
que o Conteúdo infringe os direitos autorais. Se você acredita que seu trabalho foi copiado

de uma forma que constitua violação de direitos autorais, por favor notifique a Klixters
Copyright Agent por e-mail para support@Klixters.com ou por correio para o endereço na
seção Contato. Por favor, não envie avisos ou perguntas sobre qualquer coisa que não
seja uma suposta violação de direitos autorais ou outras reivindicações de propriedade
intelectual ao nosso Agente de Direitos Autorais. Seu e-mail deve conter as seguintes
informações:

•
•
•
•

•
•

uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a agir em nome do
proprietário do interesse de direitos autorais;
informações razoavelmente suficientes para nos permitir contatá-lo, tais como
endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de e-mail;
uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você alega ter sido
infringido;
uma descrição de onde o material que você alega estar infringindo está
localizado nos Serviços, suficiente para que a Klixters localize o material; seu
endereço, número de telefone e endereço de e-mail;
uma declaração sua de que acredita de boa fé que o uso contestado não é
autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente, ou pela lei; e
uma declaração sua de que as informações em sua notificação são precisas e, sob
pena de perjúrio, que você é o proprietário dos direitos autorais ou está autorizado
a agir em nome do proprietário dos direitos autorais.

Se você não cumprir estes requisitos de notificação, sua notificação pode não ser válida.
Nos termos da Lei de Direitos Autorais, qualquer pessoa que, conscientemente, apresente
erroneamente que o material está infringindo ou foi removido ou desabilitado por erro ou
identificação incorreta pode estar sujeita à responsabilidade.
De acordo com a Lei Digital Millennium Copyright, a Klixters adotou uma política de, em
circunstâncias apropriadas, encerrar contas de usuários que são infratores repetidos dos
direitos de propriedade intelectual de outros. A Klixters também pode encerrar contas de
Usuários mesmo com base em uma única infração.

Contra-Notificação
Se você acredita que seu Conteúdo que foi removido (ou cujo acesso foi desativado) não
está infringindo, ou que você tem a autorização do proprietário dos direitos autorais, do
agente do proprietário dos direitos autorais, ou de acordo com a lei, para postar e utilizar o
material em seu Conteúdo, você pode enviar uma contra-notificação escrita contendo as
seguintes informações ao agente dos direitos autorais: (1) Sua assinatura física ou
eletrônica; (2) Identificação do Conteúdo que foi removido ou cujo acesso foi desabilitado e
o local em que o Conteúdo apareceu antes de ser removido ou desabilitado; (3) Uma
declaração de que você acredita de boa fé que o Conteúdo foi removido ou desabilitado
como resultado de erro ou de uma identificação errada do Conteúdo; e (4) Seu nome,
endereço, número de telefone e endereço de e-mail, uma declaração de que você consente
com a jurisdição do tribunal federal do condado de Lee Florida, e uma declaração de que
você aceitará o serviço de processo da pessoa que forneceu a notificação da suposta
infração. Se uma contra-notificação for recebida pelo agente de direitos autorais, a Klixters
Inc. poderá enviar uma cópia da contra-notificação à parte reclamante original, informando
que ela poderá substituir o Conteúdo removido ou deixar de desativá-lo em 10 dias úteis. A
menos que o proprietário dos direitos autorais apresente uma ação buscando uma ordem
judicial contra o fornecedor de Conteúdo, membro ou usuário, o Conteúdo removido poderá
ser substituído, ou o acesso a ele restaurado, em 10 a 15 dias úteis ou mais após o
recebimento da contra-notificação, a critério exclusivo da Klixters

13. Garantia e Isenção de Responsabilidade

VOCÊ USA OS SERVIÇOS É POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO. VOCÊ
RECONHECE AINDA QUE QUALQUER INFORMAÇÃO QUE VOCÊ ESCOLHA
COMPARTILHAR ATRAVÉS DOS SERVIÇOS É POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO.
NÓS EXPRESSAMENTE NEGAMOS TODAS AS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
SOBRE A PRECISÃO, INTEGRALIDADE, ATUALIDADE OU EFICÁCIA DO CONTEÚDO
DA APLICAÇÃO E NÃO ASSUMIMOS NENHUMA RESPONSABILIDADE OU
OBRIGAÇÃO PERANTE VOCÊ POR QUAISQUER ERROS, ERROS OU IMPRECISÕES
EM TAL CONTEÚDO OU NOS SERVIÇOS POR NÓS FORNECIDOS. VOCÊ CONCORDA
QUE SEU ACESSO E USO DOS SERVIÇOS E DO CONTEÚDO DISPONÍVEL ATRAVÉS
DO ACIMA EXPOSTO É FEITO "COMO ESTÁ", "COMO DISPONÍVEL" E NÓS
ESPECIFICAMENTE NEGAMOS QUAISQUER REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER
REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA
FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO. NÃO GARANTIMOS OU FAZEMOS
QUALQUER DECLARAÇÃO SOBRE O USO OU OS RESULTADOS DO USO DOS
PRODUTOS, OFERTAS, CONTEÚDO E MATERIAIS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS
SERVIÇOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A DISPONIBILIDADE, USO OU
RESULTADOS DOS SERVIÇOS NO CASO DE UMA EMERGÊNCIA. SE QUALQUER
AUTORIDADE APLICÁVEL CONSIDERAR QUALQUER PARTE DESTA SEÇÃO
INEXEQÜÍVEL, ENTÃO NOSSA RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA NA EXTENSÃO
PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.

Você reconhece que pode haver interrupções no serviço ou eventos que estão além de
nosso controle. Embora utilizemos esforços razoáveis para manter os Serviços acessíveis,
os Serviços podem não estar disponíveis de tempos em tempos por qualquer motivo,
incluindo, sem limitação, o tempo de parada do sistema para manutenção de rotina. A
Klixters Inc. não oferece garantias ou representações de qualquer tipo, expressas,
estatutárias ou implícitas quanto a isso:

1. a disponibilidade de serviços de telecomunicações de seu ou de qualquer outro
2.
3.
4.

fornecedor de serviços de telecomunicações e o acesso por você ou qualquer
outro usuário aos Serviços a qualquer momento ou de qualquer local;
qualquer perda, dano, ou outra intrusão de segurança dos serviços de
telecomunicações;
compatibilidade entre nossos serviços e seu dispositivo móvel; e/ou
qualquer divulgação de informações a terceiros ou falha na transmissão
de quaisquer dados, comunicações ou configurações relacionadas com
os Serviços.

14. Limitação de responsabilidade civil

EXCETO QUANDO ESPECIFICAMENTE PREVISTO DE OUTRA FORMA, EM NENHUM
CASO O KLIXTERS INC, NEM SEUS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES,
PARCEIROS, FORNECEDORES OU PROVEDORES DE CONTEÚDO, SERÃO
RESPONSÁVEIS SOB CONTRATO, DELITO, RESPONSABILIDADE ESTRITA,
NEGLIGÊNCIA, OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA COM
RESPEITO AO SERVIÇO (I) POR QUAISQUER LUCROS CESSANTES, PERDA DE
DADOS, CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, OU DANOS
ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU CONSEQÜENTES DE
QUALQUER TIPO, SUBSTITUIR BENS OU SERVIÇOS (NÃO IMPORTANDO A ORIGEM),
(II) POR QUAISQUER INSETOS, VÍRUS, CAVALOS DE TRÓIA OU SIMILARES
(INDEPENDENTEMENTE DA ORIGEM), OU (III) POR QUAISQUER DANOS DIRETOS
QUE EXCEDAM (NO AGREGADO) DUAS VEZES (2X) O VALOR TOTAL GANHO POR
VOCÊ NA PLATAFORMA NOS DOZE (12) MESES ANTERIORES AO EVENTO QUE DEU
ORIGEM À RECLAMAÇÃO OU QUINHENTOS U.S. DÓLARES (US$ 500,00), O QUE FOR
MENOR. ALGUNS ESTADOS OU PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU
LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, PORTANTO, AS
LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
NESSAS JURISDIÇÕES, A RESPONSABILIDADE DOS KLIXTERS SERÁ LIMITADA NA
MAIOR EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI.

15. Indenização

Você concorda em defender, indenizar e isentar a Klixters, juntamente com seus
administradores e diretores, de toda e qualquer responsabilidade, penalidades,
reclamações, causas de ação e demandas apresentadas por terceiros (incluindo os custos,
despesas e honorários advocatícios em razão disso) decorrentes, resultantes ou
relacionados a ela: (a) seu uso dos Serviços ou sua incapacidade de usar os Serviços; (b)
uma alegação de que você violou qualquer representação, garantia, convênio ou condição
deste Contrato; (c) sua deturpação intencional ou negligência ou uso indevido de
informações confidenciais ou protegidas; e (d) seu Conteúdo. Seu acordo para defender,
indenizar e manter a Klixters isenta de responsabilidade se qualquer reclamação contra a
Klixters for baseada em alegações de violação(ões) da lei ou contrato ou ato ilícito
(incluindo responsabilidade estrita), e independentemente da forma de ação, incluindo,
mas não se limitando à sua violação de quaisquer direitos de terceiros, uma reclamação de
que os Serviços causaram danos a você ou a qualquer terceiro e/ou ao seu uso e acesso
aos Serviços. Esta seção de indenização sobreviverá ao seu término ou cessação do uso
dos Serviços.

16. Arbitragem e Renúncia de Ação Coletiva

LEIA ATENTAMENTE ESTA SEÇÃO - ELA PODE AFETAR SIGNIFICATIVAMENTE
SEUS DIREITOS LEGAIS, INCLUINDO SEU DIREITO DE ENTRAR COM UMA AÇÃO
EM JUÍZO.

Arbitragem vinculante

A MENOS QUE VOCÊ EXPRESSAMENTE SE EXCLUA, QUALQUER DISPUTA OU
RECLAMAÇÃO RELACIONADA DE QUALQUER FORMA AOS SERVIÇOS OU A
ESTE ACORDO SERÁ RESOLVIDA POR ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA, E NÃO EM
TRIBUNAL COMO ÚNICO MEIO DE RESOLVER
RECLAMAÇÕES, SUJEITO AOS TERMOS ESTABELECIDOS ABAIXO. Especificamente,
todas as reivindicações decorrentes ou relacionadas a estes Termos (incluindo sua
formação, desempenho e violação), a relação das partes entre si e/ou seu uso do Serviço
serão resolvidas finalmente por arbitragem vinculante administrada pela Associação
Americana de Arbitragem, de acordo com as disposições de seu Regulamento de
Arbitragem Comercial e os procedimentos suplementares para
disputas relacionadas ao consumidor da Associação Americana de Arbitragem (a "AAA"),
excluindo quaisquer regras ou procedimentos que regem ou permitem ações coletivas. As
Regras de Arbitragem Comercial que regem a arbitragem podem ser acessadas em
www.adr.org ou ligando para a AAA em
+1.800.778.7879. A Lei Federal de Arbitragem rege a interpretação e a aplicação desta
disposição, e o árbitro aplicará a lei da Flórida a todos os outros assuntos.

O árbitro, e não qualquer tribunal ou agência federal, estadual ou local, terá autoridade
exclusiva para resolver todas as disputas decorrentes ou relacionadas à interpretação,
aplicabilidade, executoriedade ou formação destes Termos, incluindo, mas não se limitando
a qualquer reivindicação de que todos ou qualquer parte destes Termos são nulos ou
anuláveis, ou se uma reivindicação está sujeita a arbitragem. O árbitro terá o poder de
conceder qualquer medida que esteja disponível em um tribunal sob a lei ou em equidade.
As regras de arbitragem também permitem que você recupere honorários advocatícios em
certos casos. A sentença do árbitro deverá ser escrita e vinculativa para as partes e poderá
ser inscrita como sentença em qualquer tribunal de jurisdição competente.
As partes entendem que, na ausência desta disposição obrigatória, teriam o direito de
processar no tribunal e ter um julgamento do júri. Compreendem ainda que, em alguns
casos, os custos da arbitragem poderiam exceder os custos do litígio e o direito à
descoberta pode ser mais limitado na arbitragem do que no tribunal.

Localização
A arbitragem será realizada em qualquer local razoável dentro dos Estados Unidos,
razoavelmente conveniente para ambas as partes.

Ação de Classe Renúncia
NÓS E VOCÊ CONCORDAMOS QUE TODA E QUALQUER DISPUTA DEVE SER
TRAZIDA NA CAPACIDADE INDIVIDUAL DA RESPECTIVA PARTE E NÃO COMO UM
RECLAMANTE OU MEMBRO DE CLASSE EM QUALQUER SUPOSTO PROCESSO DE
CLASSE OU REPRESENTANTE. AO CELEBRAR ESTE ACORDO E CONCORDAR
COM A ARBITRAGEM, VOCÊ CONCORDA QUE VOCÊ E NÓS ESTAMOS
RENUNCIANDO, CADA UM DE NÓS, AO DIREITO DE APRESENTAR UMA AÇÃO
JUDICIAL E O DIREITO A UM JULGAMENTO PELO JÚRI. ALÉM DISSO, VOCÊ
CONCORDA EM RENUNCIAR AO DIREITO DE PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DE
CLASSE OU LITIGAR EM UMA BASE DE CLASSE. VOCÊ CONCORDA QUE
RENUNCIOU EXPRESSA E CONSCIENTEMENTE A ESTES DIREITOS.
Exceção - Litígios de Propriedade Intelectual e Litígios de Pequenas Causas
Não obstante a decisão das partes de resolver todas as disputas por meio de arbitragem,

qualquer das partes pode interpor uma ação em juízo estadual ou federal para proteger
seus direitos de propriedade intelectual

("direitos de propriedade intelectual" significa patentes, direitos autorais, direitos
morais, marcas registradas e segredos comerciais, mas não direitos de privacidade ou
publicidade). Qualquer uma das partes pode também buscar alívio em um pequeno
tribunal para disputas ou reivindicações dentro do escopo da jurisdição daquele tribunal.

Direito de 30 dias de opt-out
Você tem o direito de optar por não participar e não estar vinculado às disposições de
arbitragem e renúncia de ação coletiva estabelecidas acima, enviando notificação por
escrito de sua decisão de não participar à Klixters em support@Klixters.com. A notificação
deve ser enviada dentro de 30 dias após seu primeiro uso do
Serviço, caso contrário, você será obrigado a arbitrar as disputas de acordo com os
termos desses parágrafos. Se você optar por não participar destas disposições de
arbitragem, a Klixters também não estará vinculada a elas.

Mudanças nesta seção
A Klixters fornecerá aviso prévio de 30 dias de quaisquer mudanças nesta seção. As
mudanças entrarão em vigor no 30º dia e serão aplicadas prospectivamente apenas a
quaisquer reclamações que surjam após o 30º dia.
Para qualquer disputa não sujeita a arbitragem, você e Klixters concordam em submeter-se
à jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais federais e estaduais localizados em Lee
County, Flórida. Você também concorda em aceitar o serviço de processo pelo correio, e
por meio deste, renuncia a toda e qualquer defesa jurisdicional e de foro disponível de outra
forma.
Os Termos e a relação entre você e Klixters serão regidos pelas leis do Estado da
Flórida, sem levar em conta o conflito de disposições legais.

17. Atribuição

Os Termos são pessoais e não podem ser cedidos, transferidos ou sublicenciados por
você. Qualquer cessão em violação a esta seção será nula e sem efeito. A Klixters pode
ceder, transferir ou delegar quaisquer de seus direitos e obrigações aqui estabelecidos
sem o seu consentimento.

18. Sem Beneficiários de Terceiros
Você concorda que, salvo disposição expressa em contrário nestes Termos, não haverá
beneficiários de terceiros para os Termos.

19. Política de Aviso e Seu Consentimento
Sob estes Termos você está contratando com a Klixters Inc. uma corporação de
Delaware com suas operações na Flórida. Todos os avisos devem ser endereçados à
Klixters Inc. no endereço na seção Contato abaixo.
Você reconhece e concorda que podemos lhe notificar por meio de um aviso geral sobre
os Serviços, correio eletrônico para seu endereço de e-mail em sua conta ou por
comunicação escrita enviada por correio de primeira classe ou correio pré-pago para seu
endereço em sua conta.
Tal notificação será considerada como tendo sido feita no vencimento de 48 horas após o
envio ou postagem (se enviada por correio de primeira classe ou correio pré-pago) ou 12
horas após o envio (se enviada por e-mail ou texto). Você poderá nos avisar, com tal
notificação considerada feita quando recebida por nós, a qualquer momento, por correio
de primeira classe ou correio pré-pago para o endereço estabelecido na seção Contato ou
em qualquer outro endereço que possamos aconselhar de tempos em tempos, de acordo
com esta disposição.

20. Limites geográficos de serviço
A Klixters Inc. não garante que os materiais contidos nos Serviços ou produtos descritos
ou oferecidos sejam apropriados ou estejam disponíveis para uso em jurisdições fora
dos Estados Unidos ou que estes Termos estejam em conformidade com as leis de
qualquer outro país. Se você acessar o Serviço de outros locais, você o faz por sua
própria iniciativa e é responsável por
o cumprimento das leis locais. A Klixters se reserva o direito de, a qualquer momento, a
nosso exclusivo critério, limitar a disponibilidade e acessibilidade dos Serviços a qualquer
pessoa, área geográfica ou jurisdição que assim o desejemos.

21. Legislação Governamental
Estes Termos (e quaisquer outras regras, políticas ou diretrizes incorporadas por
referência) serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado da Flórida e
dos Estados Unidos, sem dar efeito a quaisquer princípios de conflitos de leis, e sem
aplicação do Uniform Computer Information Transaction Act ou da Convenção das
Nações Unidas de Controle de Venda Internacional de Mercadorias.

22. Limitação do tempo para iniciar um litígio
Qualquer ação ou procedimento seu em relação a qualquer disputa deve começar dentro
de dois anos após o vencimento da causa da ação, ou você será impedido para sempre de
apresentar tal disputa.

23. Integração e Severabilidade
Estes Termos e outros materiais referidos constituem o acordo completo entre você e a
Klixters com respeito aos Serviços, e substituem todos os acordos, representações,
garantias e entendimentos anteriores ou contemporâneos (sejam orais, escritos ou

eletrônicos) entre você e a Klixters com respeito aos serviços e governam o future
relacionamento. Se um tribunal em qualquer processo final, irrecorrível, detiver qualquer
disposição destes Termos ou sua aplicação a qualquer pessoa ou circunstância inválida,
ilegal ou inexeqüível, o restante destes Termos, não será afetado, e será válido, legal e
executável até o limite máximo permitido por lei.

24. Sem Renúncia
O não exercício, por qualquer das partes, de qualquer dos direitos aqui previstos não será
considerado uma renúncia a quaisquer outros direitos aqui estabelecidos.

25. Termos para o aplicativo iOS
Você reconhece e concorda que (i) estes Termos são vinculativos apenas entre você e
Klixters, e a Apple não é parte aqui, e (ii) como entre Klixters e Apple, é Klixters que é
responsável pelo aplicativo e pelo conteúdo do mesmo. Você deve usar o aplicativo iOS
somente em um produto de marca da Apple que executa o iOS. Seu uso do aplicativo deve
estar em conformidade com os termos de uso aplicáveis à fonte Apple da qual você o obtém
(incluindo as Regras de Uso estabelecidas nos Termos de Serviço da Apple App Store).
Você reconhece que a Apple não tem obrigação de lhe fornecer qualquer serviço de
manutenção e suporte com relação ao aplicativo. Você
Reconhecer que a Apple não é responsável por tratar quaisquer reclamações que você
tenha ou quaisquer reclamações de terceiros relacionadas ao aplicativo ou à sua posse e
uso do aplicativo, incluindo, mas não limitado a (i) garantia do produto ou reclamações de
responsabilidade; (ii) qualquer reclamação de que o aplicativo
não está em conformidade com qualquer exigência legal ou regulamentar aplicável; (iii)
reclamações decorrentes de proteção ao consumidor ou legislação similar; ou (iv) alega que
o aplicativo infringe os direitos de propriedade intelectual de um terceiro. No caso de
qualquer falha da versão iOS do aplicativo em conformidade com qualquer garantia aplicável
que não tenha sido efetivamente renunciada por estes Termos , você pode notificar a Apple,
e a Apple reembolsará o preço de compra do aplicativo (se houver) a você; na máxima
extensão permitida pela lei aplicável, a Apple não terá qualquer outra obrigação de garantia
com relação ao aplicativo, e , como
entre a Apple e a Klixters, quaisquer outras reivindicações, perdas, responsabilidades,
danos, custos ou despesas atribuíveis a qualquer falha de conformidade com qualquer
garantia serão de responsabilidade da Klixters, mas somente na medida prevista por estes
Termos . Por favor, leia os Termos na íntegra, como outros
seções destes Termos limitam a responsabilidade da Klixters a este respeito. A Apple, e as
subsidiárias da Apple, são terceiros beneficiários destes Termos. Após sua aceitação dos
Termos, a Apple irá têm o direito (e serão considerados como tendo aceito o direito) de
fazer valer os Termos contra você como terceiro beneficiário dos mesmos. Não há outros
beneficiários terceirizados de
os Termos.
26. Contato

Se você tiver alguma dúvida sobre estes Termos, entre em contato conosco pelo e-mail
support@Klixters.com ou pelo correio para 922 S E 14th Place Cape Coral Fl. 33990
Fim.
Revisado em 2 de fevereiro de 2021

