Termos de Utilização
POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE ESTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO (ESTE “ACORDO”) ANTES
DE UTILIZAR ESTE SITE. SE NÃO CONCORDA COM TODOS OS TERMOS AQUI CONTIDOS, POR
FAVOR NÃO UTILIZE ESTE SITE.

AVISO LEGAL
ESTE WEB SITE (O "SITE") E TODOS OS MATERIAIS NESTE SITE SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E TODO O USO É FEITO POR SUA PRÓPRIA
CONTA E RISCO. BLOCKCHAIN INTERNATIONAL FZE (AQUI - BCI) RENUNCIA E VOCÊ DISPENSA, TODAS E QUAISQUER GARANTIAS E
RESPONSABILIDADES DA BCI, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DECORRENTE DA LEI OU DE OUTRA FORMA, COM RESPEITO A ESTE SITE E
QUAISQUER MATERIAIS NESTE SITE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: (A) GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJETIVO; (B) GARANTIA IMPLÍCITA DE NÃO VIOLAÇÃO; E (C) REIVINDICAR EM PREJUÍZO (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA).
SEM LIMITAR O PRECEDENTE, VOCÊ RECONHECE QUE A BCI NÃO REPRESENTA OU GARANTE QUE ESTE SITE SERÁ ACESSÍVEL SEM
INTERRUPÇÃO OU QUE ESTE SITE, QUAISQUER MATERIAIS NESTE SITE OU O SERVIDOR QUE DISPONIBILIZA ESTE SITE ESTÁ LIVRE DE
ERROS, DEFEITOS, FALHAS DE DESIGN OU OMISSÕES OU DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS

Limitação de responsabilidade
Em nenhuma circunstância a BCI será responsável, seja em contrato, garantia, delito (incluindo negligência (ativa, passiva ou imputada),
responsabilidade do produto, responsabilidade estrita ou outra teoria, a você ou QUALQUER outra pessoa por quaisquer danos (incluindo,
sem limitação, qualquer dano indireto, incidental, especial ou consequencial) decorrentes OU EM CONEXÃO COM QUALQUER uso,
incapacidade de uso ou resultados de uso deste site ou quaisquer materiais NESTE site, mesmo que a BCI ou seu representante tenha sido
avisado da possibilidade de tais danos.

Utilização deste Site
Apenas pode utilizar este Site e quaisquer materiais presentes neste site (incluindo, mas não limitado a, quaisquer imagens, logos, designs,
insígnia, marcas, fotografias, sons, textos, mensagens, ferramentas, software, tecnologia, produtos, ficheiros, informação, dados, demos,
materiais promocionais, trabalhos audiovisuais e multimédia e quaisquer outros itens ou expressões) (colectivamente, “Materials”) de
acordo com os termos e condições deste Acordo, e concorda em cumprir com os termos e condições em todos os momentos. Sem limitar o
precedente, não pode copiar, republicar, carregar, baixar, publicar, transmitir ou distribuir quaisquer Materials excepto conforme
especificado neste documento. Sujeito aos termos e condições deste Acordo, (e sujeito ao pagamento de taxas aplicáveis de licensas), a
BCI garante-lhe uma licença não-exclusiva, não-transferível, para a duração da sua próxima sessão de utilização do site, para: (i) Baixar
para um (1) computador, apenas para uso pessoal, uma (1) cópia de quaisquer Materials disponíveis neste Site; e (ii) carregar materials
para áreas designadas deste Site.

As suas Obrigações
A BCI reserva todos os direitos sobre e para os Materials não expressamente concedidos acima. Sem limitar o precedente, não pode: (i)
usar ou transmitir quaisquer Materials em ou para qualquer outro site ou rede; (ii) modificar, traduzir, fazer engenharia reversa, desmontar
ou criar trabalhos derivados baseados em quaisquer Materials; (iii) reproduzir quaisquer Materials de outra forma que não especificada
acima; (iv) distribuir, licenciar, alugar, vender, arrendar ou de qualquer outra maneira transferir quaisquer Materials; ou (v) remover,
obscurecer ou alterar qualquer aviso de direito autoral ou outro aviso de propriedade presente em ou quaisquer Materials. Você

representa, garante e compactua que: (i) irá cumprir com as leis aplicáveis, regulações ou qualquer autoridade governamental na sua
utilização deste Site e dos Materials (incluindo, sem liimitação, todas as leis de controlo de exportação, regulamentos, e ordens); (ii) não
está localizado, sobre o controlo de, ou é cidadão ou residente de algum pais para o qual a exportação de quaisquer Materials é proibida
pelas leis dos Estados Unidos, regulamentos ou ordens; e (iii) não irá carregar ou de outra forma transmitir para este Site qualquer
software ou outros materials que: (a) contenham vírus ou código detrimental; (b) violem, apropriem-se inapropriadamente ou infrinjam
qualquer patente, lei autoral, nome de marca, nome de comercial, segredo de comércio, direito de publicidade, direito de privacidade, valor
moral, direito de atribuição ou integridade ou qualquer outra direito de propriedade intelectual ou direito de propriedade (colectivamente,
“Proprietary Rights”) de qualquer pessoa ou entidade; ou (c) conter qualquer material que seja calunioso, difamatório ou represente
qualquer pessoa falsamente.

Propriedade da BCI
Todos os direitos, títulos e interesses relativos a este Site, aos Materials e a todos os Direitos de Propriedade associados são de
propriedade da BCI ou de seus licenciadores, e nenhuma posse de qualquer um dos itens precedentes é transferida para você em virtude
do presente Acordo ou da permissão da BCI de usar o Site.

Submissões
A BCI encoraja os seus comentários, feedback e opiniões acerca dos produtos da BCI neste Site. Contudo, a BCI não aceita ou considera
qualquer material para utilização em quaisquer dos seus produtos (incluindo, mas não limitado a, demos, esboços, desenhos, notas,
histórias e ideias para jogo ou personagens), que não tenham sido explicitamente requisitadas pela BCI. Consequentemente, a BCI pede
que não nos envie tais materiais. Se ignorar este pedido, quaisquer materiais, comentários, sugestões, ou outra informação submetida irá
tornar-se propriedade da BCI, tornando-se a BCI a detentora de todos os direitos existentes e futuros de tais materiais, e você concorda e
reconhece em não contestar o direito da BCI para utilizar e divulgar tais materiais de qualquer maneira e para qualquer propósito,
comercial ou não, sem compensá-lo.

Diversos
Nenhuma falha ou abstenção por parte da BCI em exercer os seus direitos ou insistir no cumprimento de suas obrigações aqui descritas
deve ser interpretada como uma renúncia ou cessação a esses ou quaisquer outros direitos ou obrigações nesse ou em qualquer outra
instância; em vez disso, o mesmo deve permanecer forte e efectivo na integra. Se alguma clausula deste Acordo for considerada ilegal,
nula ou por qualquer razão inexequível, tal cláusula deverá ser restringida ou de outra forma modificada na medida necessária para tornar
tal cláusula legal, válida e executável enquanto que reflectindo tanto quanto possível a intenção das partes tal como expresso neste
Acordo, ou, se tal modificação seja impossível, retirada deste Acordo. Nenhuma alteração ou remoção de alguma cláusula deste Acordo
afectará a validade ou aplicabilidade de quaisquer cláusulas restantes. Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis dos
Emirados Árabes Unidos, sem referência ás suas escolhas de regras da lei. As cláusulas das convenções da U.E e contratos para a Venda
Internacional de Bens não se aplicam.
Este Acordo constitui o acordo integral entre você e a CBI relacionado ao assunto aqui tratado e não pode ser modificado, excepto por um
texto escrito assinado pela BCI.

