Contrato de Licença com Usuário Final SMITE®
Última atualização em 15 de agosto de 2016.
1.

TERMOS DO CONTRATO.

AVISO LEGAL IMPORTANTE!
LEIA ESTE CONTRATO CUIDADOSAMENTE ANTES DE ACEITAR SEUS TERMOS E
CONDIÇÕES. ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO (O CONTRATO) É
CELEBRADO ENTRE VOCÊ COMO O USUÁRIO FINAL (“VOCÊ” OU “SEU”) E A HI-REZ
STUDIOS, INC. ("HI-REZ," “NÓS” “NOSSO” OU “NOSSA”)
CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO, VOCÊ
NÃO DEVE CONTINUAR E DEVE SAIR DO PRODUTO (CONFORME DEFINIDO ABAIXO)
IMEDIATAMENTE.
SE VOCÊ DECIDIU PASSAR DESTA TELA, OU INSTALOU, COPIOU OU USOU O
PRODUTO, VOCÊ ACEITA TODOS OS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO E DECLARA
E GARANTE À HI-REZ QUE LEU E ENTENDEU ESTE CONTRATO E QUE TEM 18 ANOS
OU MAIS (INCLUSIVE CASO VOCÊ ESTIVER CELEBRANDO ESTE CONTRATO EM NOME
DE UM USUÁRIO QUE TENHA PELO MENOS 13 ANOS DE IDADE).
SE VOCÊ COMPROU ESSE PRODUTO OU OUTRO CONTEÚDO DIGITAL DE UM
TERCEIRO VAREJISTA OU DISTRIBUIDOR, OS REEMBOLSOS RELATIVOS AO PRODUTO
SÃO REGIDOS PELA POLÍTICA DE REEMBOLSO DO VAREJISTA OU DO DISTRIBUIDOR.
SE VOCÊ COMPROU O PRODUTO DIRETAMENTE DA HI-REZ E NÃO DE UM VAREJISTA
OU DISTRIBUIDOR E VOCÊ NÃO ACEITOU OS TERMOS DESTE CONTRATO DENTRO DE
30 DIAS DA COMPRA, VOCÊ PODE SER ELEGÍVEL A UM REEMBOLSO EM
CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE REEMBOLSOLOCALIZADA EM
<http://www.hirezstudios.com/legal/>. VOCÊ RECONHECE QUE UMA VEZ QUE VOCÊ
TENHA CONCORDADO COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, CRIADO UMA CONTA
COM A HI-REZ, OU ATIVADO O PRODUTO, VOCÊ NÃO TERÁ MAIS DIREITO A UM
REEMBOLSO, SALVO SE DE OUTRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
OS TERMOS DESTE CONTRATO PODEM SER ALTERADOS, COMPLEMENTADOS OU
MODIFICADOS A QUALQUER MOMENTO PELA HI-REZ A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇAO, DURANTE ATUALIZAÇÕES OU UPGRADES DO PRODUTO,
MEDIANTE AVISO PRÉVIO, DA SEGUINTE FORMA: A Hi-Rez irá postar a versão revisada
deste Contrato na página legal do site oficial da Hi-Rez, localizada em
<http://www.hirezstudios.com/legal/>, e notificará você sobre essa revisão da forma que a Hi-Rez
achar apropriado. Se quaisquer dessas alterações futuras a este Contrato de Licença forem
inaceitáveis para você ou fizerem com que você deixe de cumprir o Contrato, você pode
rescindir este Contrato de acordo com as disposições da Seção 10 abaixo. A instalação e
utilização de qualquer uma das atualizações, upgrades ou modificações do Hi-Rez ao Produto
ou seu uso continuado do após a notificação de alterações a este Contrato será considerado
como provada sua aceitação de tais mudanças. A Hi-Rez poderá alterar modificar, suspender
ou descontinuar qualquer aspecto do Produto a qualquer momento. A Hi-Rez poderá também
impor limites a certos recursos ou restringir seu acesso a partes ou à totalidade do Produto
sem aviso prévio ou sem que qualquer responsabilidade seja a ela imputável. Você não dispõe
de quaisquer benefícios, financeiros ou outros, em relação a qualquer recurso ou conteúdo
existente no Produto.
2.

ESCOPO DO CONTRATO.

Este Contrato constitui um acordo entre você e a Hi-Rez referente ao uso do jogo que
acompanha este Contrato, que inclui o software de entretenimento interativo intitulado "SMITE"
em formato de código objeto somente, os meios de comunicação a ele associados,

(678) 248.2969 ● info@hirezstudios.com
3750 Brookside Parkway, Suite 200, Alpharetta, GA 30022 USA
www.hirezstudios.com

SMITE EULA (POR)
August 15, 2016

Documentação e quaisquer Atualizações fornecidas pela Hi-Rez para você (coletivamente, o
"Produto") e para o qual é concedida a você uma licença nos termos do presente Contrato.
Como usado neste Contrato, "Documentação" significa os Termos On-line do Contrato de
Serviço e Uso (os "Termos de Uso") e a Política de Privacidade On-line (a "Política de
Privacidade"), ambos os quais estão disponíveis a partir da página legal do site oficial do HiRez, localizado em <http://www.hirezstudios.com/legal/>, bem como qualquer Manual (is) do
Usuário que a Hi-Rez geralmente disponibiliza aos licenciados do SMITE. "Atualizações"
significa todas e quaisquer correções, modificações e atualizações em relação ao Produto que
a Hi-Rez geralmente disponibiliza aos licenciados do SMITE. O Produto somente poderá ser
jogado através da obtenção do acesso ao serviço de jogo SMITE da Hi-Rez (o "Serviço"), o que
pode ser feito visitando <http://www.smitegame.com> (o “Site”) ou através de um canal de
distribuição autorizado de outra forma fornecido por um terceiro e aprovado pela Hi-Rez (por
exemplo, proprietários de plataformas de console), cada um dos quais está sujeito a Termos de
Uso separados, sendo ainda necessário que você configure uma conta com a Hi-Rez, e
também com provedor (es) de pagamento de terceiros da Hi-Rez. Os Termos de Uso estão
incorporados a este Contrato por referência. Você pode acessar a versão atual dos Termos de
Uso em <http://www.hirezstudios.com/legal/>. Os Termos de Uso estão sujeitos a alteração
pela Hi-Rez independentemente de aviso. O Produto e quaisquer e todas as cópias e obras
derivadas do Produto são de propriedade da Hi-Rez Studios, Inc. Qualquer utilização,
reprodução, modificação ou distribuição do Produto não expressamente autorizadas pelos
termos deste Contrato são expressamente proibidas. Todos os direitos relativos ao Produto
não concedido aqui são expressamente reservados pela Hi-Rez. Qualquer conteúdo autorizado
gerado por usuário baseado em ou incluído no Produto constitui um trabalho derivado do
Produto e a Hi-Rez retém todos os direitos, títulos e interesses relativos a tal conteúdo.
3.

LICENÇA LIMITADA DE USO.

Ao aceitar este Contrato (através do botão de confirmação aplicável da sua plataforma), e
sujeito aos termos e condições deste Contrato, você pode instalar o software que compõe o
Produto (o "Software do Jogo") no seu computador ou dispositivo de hardware correspondente,
apenas para fins de jogar o Produto, através registro e acesso a uma conta com o Serviço no
Site (a "Conta"). Sujeito à sua aceitação e observância contínua e integral aos termos e
condições deste Contrato, a Hi-Rez concede a você uma licença não exclusiva, limitada, não
transferível para (a) instalar uma cópia do Software de Jogo em um ou mais computadores
e/ou dispositivos de hardware correspondentes de sua propriedade ou sob seu controle
legítimo, e (b) usar o Software de Jogo em conjunto com o Serviço somente para fins de
entretenimento legais e não comerciais. Você pode instalar o Software de Jogo em vários
computadores e/ou dispositivos de hardware correspondentes de sua propriedade ou sob seu
controle legítimo, mas você somente poderá jogar o Produto em um computador ou um
dispositivo de hardware correspondente de cada vez. Toda a utilização do Software de Jogo
está sujeita aos termos e condições deste Contrato e dos Termos de Uso, os quais você deve
aceitar antes de poder usar sua Conta para jogar o Produto. Você concorda que a Hi-Rez não
está transferindo o título do Produto em si e que essa licença não será considerada uma
"venda" do Produto.
4.

RESTRIÇÕES DE LICENÇA E LIMITAÇÕES.

A licença de uso pessoal e limitado concedida a você na Seção 3 está sujeita às seguintes
restrições e limitações, assim como todos os outros termos e condições deste Contrato
(coletivamente, as "Limitações de Licença"). Você concorda que não irá, sob quaisquer
circunstâncias:
a.
Vender, sublicenciar, ceder, alugar, arrendar ou de qualquer forma transferir o
Produto, exceto se expressamente permitido por este Contrato;
b.
Fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou de outra forma obter o
código fonte do Produto ou reduzir o Produto a uma forma humanamente legível, salvo na
medida em que tais ações sejam expressamente permitidas pela legislação aplicável;
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c.
Copiar, fotocopiar ou reproduzir o Produto, no todo ou em parte; contudo, você
está autorizado a fazer 1 (uma) cópia do Software de Jogo e do Manual do Usuário apenas
para fins de arquivamento;
d.
Modificar, traduzir, ou criar trabalhos derivados baseados em ou utilizando o
Produto, o Serviço ou a experiência resultante do Produto, ou qualquer parte destes;
e.
Remover ou adulterar qualquer direito autoral, marca registrada ou outros
avisos de propriedade contidas ou relacionadas ao Produto, aos Serviço, ou experiência do
Software de Jogo, ou qualquer parte destes;
f.
Se valer de fraudes, software de automação (bots), hacks, mods, ou qualquer
outro software de terceiros não autorizados, ferramentas ou conteúdos destinados a ou
capazes de modificar o Produto, o Serviço, o Site, a experiência SMITE, ou qualquer parte
destes;
g.
Explorar o Produto, o Serviço, a experiência SMITE, ou qualquer parte destes
para qualquer finalidade comercial, incluindo, sem limitação, (i) usar em um cyber café, LAN
house, centro de jogos de computador, ou qualquer outro site baseado em localização sem o
consentimento expresso por escrito da Hi-Rez; (Ii) para a coleta de moeda do jogo, itens ou
recursos para venda fora do Produto ou no interior do Produto, mas fora de um mercado virtual
de propriedade da e mantido pela Hi-Rez; ou (iii) a realização de serviços no jogo em troca de
pagamento fora do Produto (por exemplo, poder de nivelamento e atividades similares);
h.
Usar qualquer software não autorizado de terceiros que intercepte, "minere", ou
de outra forma colete informações de dentro, ou através do Produto ou do Serviço, incluindo,
sem limitação, qualquer software que lê áreas de RAM usadas pelo Produto para armazenar
informações sobre um personagem, itens no jogo, ou no ambiente do Produto. Sem prejuízo do
disposto neste item, a Hi-Rez poderá, a seu exclusivo critério, autorizar o uso de certas
interfaces de usuário de terceiros e/ou permitir certas atividades de “mineração de dados", a
serem determinadas caso a caso;
i.
Modificar, ou permitir ou provocar a modificação de quaisquer arquivos que
fizerem parte do Software do Jogo de qualquer forma não expressamente autorizada pela HiRez, por escrito, em cada caso;
j.
Hospedar, fornecer, ou desenvolver serviços de matchmaking para o Produto
ou para o Serviço ou interceptar, emular, ou redirecionar os protocolos de comunicação usados
pela Hi-Rez de qualquer forma, para qualquer propósito, incluindo, sem limitação, para jogos
não autorizados através da Internet, jogo em rede, ou como parte de redes de agregação de
conteúdo;
k.
Facilitar, criar ou manter qualquer conexão não autorizada ao Produto ou ao
Serviço, incluindo, sem limitação, (i) qualquer ligação a qualquer servidor não autorizado que
imita, ou tenta imitar, o Serviço; ou (ii) qualquer conexão usando programas ou ferramentas
não expressamente aprovadas pela Hi-Rez, por escrito, em cada caso;
l.
Criar qualquer outro software ou conteúdo que incorpora o Produto ou o
Serviço, ou qualquer parte destes; ou
m.
Vender, conceder uma garantia, ou transferir reproduções do Produto a outras
partes de qualquer forma não expressamente autorizada, ou alugar, arrendar, ou licenciar o
Produto para os outros.
5.

TERMOS DE USO.

Você deve aceitar os Termos de Uso e criar uma Conta para acessar o Serviço e jogar o
Produto. Os Termos de Uso regem todos os aspectos do jogo. Você pode visualizar os Termos
de Uso atuais aqui: <http://www.hirezstudios.com/legal/>.
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6.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

a.
O Produto é protegido por leis, tratados e convenções internacionais de direitos
autorais e quaisquer outras normas aplicáveis. A Hi-Rez reterá exclusivamente todos os
direitos, titularidade e interesses relativos ao Produto, ao Serviço, ao Site, à sua Conta, e todas
e quaisquer modificações e melhorias e cópias e trabalhos derivados destes, incluindo, sem
limitação, qualquer conteúdo Produto, Atualizações e Documentação fornecidos a você. O
Produto pode conter materiais licenciado de terceiros, e os licenciadores desses materiais
podem fazer valer os seus direitos em caso de qualquer violação do presente Contrato. Você
não obterá qualquer direito de propriedade em relação à sua Conta, ao Produto, ao Serviço, ao
Site, ao conteúdo da sua Conta ou do jogo, Atualizações ou Documentação.
b.
SMITE®, Battleground of the Gods™, e certos nomes e logotipos relacionados
são marcas registradas e/ou nomes comerciais da Hi-Rez. Estas e todas as outras marcas e
nomes comerciais usados por ou em conexão com o Produto (as "Marcas") são de propriedade
da Hi-Rez ou de seus licenciados.
c.
Você reconhece os direitos exclusivos da Hi-Rez sobre o Produto, sendo este
único e original, e, reconhece ainda que a Hi-Rez é a proprietária exclusiva do Produto . Salvo
se de outra forma permitida por lei, você não deve, durante ou após o prazo de vigência do
presente Contrato, disputar ou contestar, direta ou indiretamente, o direito, titularidade e
interesse exclusivos da Hi-Rez sobre e em relação ao Produto ou a validade destes. Você
concorda em ceder imediatamente à Hi-Rez todos e quaisquer direitos que você possa obter
sobre ou em relação ao Produto decorrente da legislação aplicável, nomeando a Hi-Rez como
seu procurador para fins de tal cessão.
d.
Você pode transferir permanentemente todos os seus direitos e obrigações nos
termos deste Contrato para outra pessoa apenas (i) quando aplicável, transferindo fisicamente
a mídia original (por exemplo, o CD-ROM ou DVD que você comprou), todas as embalagens
originais, e todo(s) o(s) Manual(is) do Usuário(s) e Documentação distribuída com o Produto,
ou (ii) contatando a Hi-Rez e obtendo aprovação por escrito para a transferência, sendo esta
concedida somente se você excluir permanentemente todas as cópias e instalações do Produto
em sua posse ou controle, e que o destinatário concorde e aceite os termos deste Contrato. A
sua Conta com Hi-Rez, no entanto, não é transferível. O cedente (ou seja, você), e não a HiRez, concorda em ser o único responsável por quaisquer impostos, taxas, encargos, retenções,
avaliações, e similares, juntamente com os juros, penalidades e adições impostas em conexão
com tal transferência.
7.

SOFTWARE PRÉ-CARREGADO.

A mídia ou método pelo qual o Software do Jogo é distribuído pode conter um software
adicional e/ou conteúdo para o qual você não tem uma licença (o "Software Bloqueado"), e
você concorda que a Hi-Rez pode instalar o Software Bloqueado em seu computador ou
dispositivo de hardware correspondente durante o processo de instalação do Software de Jogo.
Você também concorda que você não vai acessar, usar, distribuir, copiar ou exibir o Software
Bloqueado, a menos e até que você receba da Hi-Rez (a) uma licença para usar esse Software
Bloqueado; e (b) se e quando aplicável, uma chave alfanumérica válida com a qual você possa
desbloqueá-lo. Se você receber uma licença e/ou uma chave da Hi-Rez, você só pode
desbloquear essas partes de uma única cópia do Software Bloqueado para o qual você
recebeu uma licença, e as Limitações de Licença estabelecidas na Seção 4 são aplicáveis. Os
termos de qualquer Contrato de Licença do Usuário Final apresentado depois que o Software
Bloqueado estiver desbloqueado substituirão e prevalecerão sobre este Contrato, mas apenas
no que diz respeito ao Software Bloqueado para o qual você receber uma licença. Não
obstante qualquer disposição em contrário no presente instrumento, você pode fazer 1 (uma)
cópia do Software Bloqueado apenas para fins de arquivamento.
8.

CONSENTIMENTO DE MONITORAMENTO.

ENQUANTO ESTIVER SENDO EXECUTADO, A HI-REZ PODERÁ MONITORAR SEU USO E
JOGO DO PRODUTO E COLETAR DADOS SOBRE O SEU USO E JOGO DO PRODUTO DE
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ACORDO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA HI-REZ, CUJA VERSÃO ATUALIZADA
ESTÁ DISPONÍVEL EM <http://www.hirezstudios.com/legal/>. ALÉM DISSO, O PRODUTO E
QUAISQUER SERVIÇOS RELACIONADOS DA HI-REZ PODEM CONTROLAR CADA
MEMÓRIA DE ACESSO ALEATÓRIO (RAM) DO HARDWARE DO SEU DISPOSITIVO DE
MODO A IDENTIFICAR PROGRAMAS DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS QUE
FUNCIONAM CONCOMITANTEMENTE COM O PRODUTO. UM “PROGRAMA DE
TERCEIROS NÃO AUTORIZADO”, CONFORME USADO NESTE DOCUMENTO, SIGNIFICA
UM SOFTWARE DE TERCEIROS PROIBIDO PELA SEÇÃO 4. CASO O PRODUTO E/OU
QUALQUER SERVIÇO RELACIONADO DA HI-REZ DETECTAR UM PROGRAMA DE
TERCEIROS NÃO AUTORIZADO, O PRODUTO OU OS SERVIÇOS DA HI-REZ APLICÁVEIS
PODERÃO ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A HI-REZ, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O
NOME DE SUA CONTA, DETALHES SOBRE O PROGRAMA DE TERCEIROS NÃO
AUTORIZADO DETECTADO, A HORA E DATA, E QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO
RELEVANTE, E A HI-REZ PODE EXERCER QUALQUER OU TODOS OS SEUS DIREITOS
SOB ESTE CONTRATO, COM OU SEM AVISO PRÉVIO PARA VOCÊ, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, A RESCISÃO DESTE CONTRATO E DE SEU DIREITO DE CONTINUAR A
USAR O PRODUTO.
9.

ARMAZENAMENTO DE DADOS.

Você reconhece e concorda que os seus dados pessoais, bem como quaisquer outros dados
inseridos por você em ou de outra forma coletados pela Hi-Rez através do Produto, incluindo,
mas não limitado a dados e estatísticas de jogo, poderão ser armazenados em servidores
localizados no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em outras partes do mundo, a critério
da Hi-Rez.
10.

RESCISÃO.

Este Contrato é valido até ser rescindido. Você pode rescindir este Contrato a qualquer
momento ao (a) destruir permanentemente todas as cópias do Produto em sua posse ou
controle; (b) remover o Software de Jogo completamente de cada computador ou dispositivo de
hardware correspondente no qual você instalou o Produto; e (c) notificar a Hi-Rez sobre sua
intenção de rescindir este Contrato. A Hi-Rez pode rescindir esse Contrato a qualquer
momento por qualquer razão ou mesmo de forma imotivada, com ou sem aviso. Em caso de
rescisão por qualquer motivo, todas as licenças concedidas a você no presente Contrato
cessarão imediatamente e você deve imediatamente e permanentemente destruir todas as
cópias do Produto em sua posse e controle e retirar o Software de Jogo completamente de
cada computador ou dispositivo de hardware correspondente no qual você instalou o Produto.
11.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO.

O Produto não pode ser reexportado, transferido, ou de qualquer forma exportado para (ou a
um nacional ou residente de) qualquer país ao qual os Estados Unidos tenham embargado
mercadorias, ou para qualquer pessoa na lista de Cidadãos Especialmente Designados do
Departamento do Tesouro dos Estados (United States Treasury Department’s list of Specially
Desginated Nationals) ou na Tabela de Ordens de Indeferimento do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos (United States Commerce Department’s Table of Denial Orders).
Você declara e garante que não está localizado em, sob o controle de, nem é cidadão ou
residente de nenhum desses países e não está em nenhuma dessas listas.
12.

CORREÇÕES (PATCHES) E ATUALIZAÇÕES.

A Hi-Rez ou seus fornecedores podem implantar ou fornecer correções, atualizações e
modificações ao Produto, que devem ser instalados para que você possa continuar jogando o
Produto. A Hi-Rez ou seus fornecedores poderá atualizar o Produto remotamente, incluindo,
sem limitação, o Software do Jogo residente na máquina do usuário, sem o conhecimento do
usuário, e você concede à Hi-Rez seu consentimento para implantar e aplicar essas correções,
atualizações e modificações.
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13.

DURAÇÃO DO COMPONENTE "ONLINE" DO JOGO.

O Produto é um jogo "on-line" que deve ser jogado pela Internet através do Serviço fornecido
pela Hi-Rez. Você compreende e concorda que o Serviço é fornecido pela Hi-Rez a seu critério
e pode ser encerrado de outra forma ou interrompido pela Hi-Rez de acordo com os Termos de
Uso.
14.

GARANTIA LIMITADA.

O SERVIÇO É FORNECIDO "COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA
IMPLÍCITA DE CONDIÇÃO, USO ININTERRUPTO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A
UM DETERMINADO FIM, OU NÃO VIOLAÇÃO. Todos os riscos decorrentes do uso ou
desempenho do Produto e do Serviço (incluindo, sem limitação, o Software do Jogo, Manual
(is), e Documentação) são de responsabilidade do usuário. No entanto, a Hi-Rez garante que a
mídia que contém o Produto, se aplicável, estará livre de defeitos de material e mão de obra
por um período de 90 (noventa) dias corridos a partir da data da compra do Produto. No caso
em que tais meios apresentarem defeito durante esse período de 90 (noventa) dias corridos e
mediante apresentação à Hi-Rez, ou ao revendedor de quem você comprou o Produto, de
prova de sua compra, a Hi-Rez, ou o varejista, a seu exclusivo critério, (a) corrigirá o defeito no
material e mão de obra na mídia contendo o Produto, (b) fornecerá a você um produto similar
de valor semelhante, ou (c) reembolsará o dinheiro que você pagou pelo Produto. SALVO
QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO PREVISTA EM LEI, AS OPÇÕES ACIMA DESCRITAS
SÃOAS ÚNICAS E EXCLUSIVAS SOLUÇÕES COM BASE NA GARANTIA EXPRESSA
ESTABELECIDA ACIMA. COM EXCEÇÃO DA GARANTIA COM RELAÇÃO À MÍDIA COM
DEFEITO, O PRODUTO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O SOFTWARE DO JOGO, O
MANUAL, E TODA A DOCUMENTAÇÃO E CONTEÚDO) É FORNECIDO "COMO ESTÁ" SEM
QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE CONDIÇÕES, O USO
ININTERRUPTO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, TÍTULO
OU NÃO VIOLAÇÃO.
15.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE; INDENIZAÇÃO.

NEM A HI-REZ NEM SUA CONTROLADORA, SUBSIDIÁRIAS, FILIAIS, SÓCIOS, OU
FORNECEDORES SERÃO DE QUALQUER FORMA RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
PERDAS OU DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES DO PRODUTO OU DE
QUALQUER USO DO PRODUTO OU SERVIÇO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE
DADOS, PERDA DE BOA VONTADE, INTERRUPÇÃO DE TRABALHO, FALHA DE
COMPUTADOR, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE HARDWARE
(CASO APLICÁVEL}, OU QUAISQUER OUTRAS PERDAS OU DANOS. ADICIONALMENTE,
NEM A HI-REZ NEM SUA CONTROLADORA, SUBSIDIÁRIAS, FILIAIS, SÓCIOS, OU
FORNECEDORES SERÃO DE QUALQUER FORMA RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
PERDAS OU DANOS AOS PERSONAGENS, BENS VIRTUAIS DO JOGADOR (POR
EXEMPLO, EQUIPAMENTOS, ARMAS, SKINS, PACOTES DE ÁUDIO, DOM ESTÉTICO,
ETC.), OU MOEDA, CONTAS, ESTATÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO, OU INFORMAÇÕES DE
PERFIL DO USUÁRIO ARMAZENADAS PELO PRODUTO OU PELO SERVIÇO. A HI-REZ
NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER INTERRUPÇÕES DE SERVIÇO,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, INTERRUPÇÕES DO ISP, SOFTWARE OU FALHAS DE
HARDWARE, OU QUALQUER OUTRO EVENTO QUE PODE RESULTAR EM PERDA DE
DADOS OU INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. EM NENHUM CASO A HI-REZ SERÁ
RESPONSÁVEL POR LUCROS CESSANTES. EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE
DA HI-REZ NEM DA SUA CONTROLADORA, SUBSIDIÁRIAS, FILIAIS, SÓCIOS OU
FORNECEDORES EXCEDERÁ O TOTAL DOS MONTANTES TOTAIS PAGOS POR VOCÊ
PARA A HI-REZ DURANTE OS 6 (SEIS) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
EVENTO QUE ORIGINOU ESSA RESPONSABILIDADE. Você concorda em defender,
indenizar e manter a Hi-Rez e sua controladora, subsidiárias, afiliadas e fornecedores isentas
de e contra qualquer demanda, responsabilidade, perda, lesão, dano, custo ou despesa
(incluindo honorários razoáveis de advogados) incorridos pela Hi-Rez decorrentes de ou
relacionados ao seu uso do Produto ou do Serviço.
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16.

RECURSOS LEGAIS.

Você concorda que a Hi-Rez sofreria danos irreparáveis se os termos do presente Contrato
não forem especificamente aplicados, e, portanto, você concorda que a Hi-Rez terá direito de
tomar todas as medidas legais aplicáveis com relação a qualquer violação deste Contrato. No
caso de qualquer demanda ser conduzida por quaisquer das partes envolvidas neste Contrato,
a parte vencedora da demanda terá o direito de recuperar da outra parte todos os custos,
honorários advocatícios e outras despesas por ela incorridas.
17.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS.

a.
Para acelerar a resolução e controlar o custo de qualquer disputa, controvérsia
ou demanda relacionada a este Contrato ("Disputa"), você e A Hi-Rez concordam em
primeiramente negociar qualquer Disputa (exceto aquelas Disputas expressamente previstas
abaixo) informalmente, durante ao menos 30 (trinta) dias corridos antes de iniciar qualquer
processo em tribunal. Tais negociações informais têm início após notificação por escrito de
uma parte para a outra. A Hi-Rez irá enviar sua notificação para o seu endereço de cobrança e
um e-mail com uma cópia para o endereço de e-mail que você forneceu para a Hi-Rez. Você
enviará sua notificação para Hi-Rez Studios, Inc., 3750 Brookside Parkway, Suite 200,
Alpharetta, Georgia 30022, Attention: Legal Department, ou para outro endereço ou pessoa que
a Hi-Rez possa direcionar.
b.
Se você e a Hi-Rez forem incapazes de resolver uma Disputa através de
negociações informais, você ou a Hi-Rez podem optar por resolver a Disputa na corte de
jurisdição apropriada.
c.
Qualquer Disputa (exceto as queixas procedentes que estejam sob as
disposições da LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.), será decidida por um tribunal
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e você e a Hi-Rez concordam em
submeter-se à jurisdição individual desse tribunal.
d.
Salvo menção explícita de disposição em contrário, o presente Contrato será
regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil. A aplicação da
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens fica
expressamente excluída. Aqueles que optarem por acessar o Serviço a partir de localidades
fora do Brasil, o fazem por sua própria iniciativa e são responsáveis pelo cumprimento da
legislação local, se e na medida em que as leis locais forem aplicáveis.
18.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

Este Contrato constitui e contém todo o acordo entre as partes com relação ao assunto aqui
tratado e substitui todos os acordos orais ou escritos anteriores; desde que, no entanto, o
presente Contrato coexista com, e não substitua, os Termos de Uso. Na medida em que as
disposições do presente Contrato entrem em conflito com as disposições dos Termos de Uso,
as disposições conflitantes contidas nos Termos de Uso prevalecerão. As provisões das
Seções 4, 6, 8, 11 e 14 a 19 devem sobreviver ao término deste Contrato por qualquer motivo.
Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inexequível, essa disposição deverá ser
suprimida e o restante do Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito.
19.

CONDIÇÕES APLICÁVEIS A USUÁRIOS DE PLAYSTATION 4.

a.
Se você reside na América do Norte ou América do Sul, a compra e uso de
itens estão sujeitos aos Termos de Serviço da Rede e Acordo de Usuário. Este serviço on-line
foi sublicenciado a você pela Sony Interactive Entertainment America LLC ("SIEA").
b.
Se você reside na Europa, qualquer conteúdo comprado em uma loja dentro do
jogo será adquirido da Sony Network Entertainment Europe Limited ("SNEE") e estará sujeito
aos Termos de Serviço e Acordo com o Usuário da Sony Entertainment, disponíveis na
PlayStation®Store. Por favor, verifique os direitos de uso para cada compra uma vez que estes
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podem variar de item para item. Salvo indicação contrária, o conteúdo disponível em qualquer
loja do jogo tem a mesma classificação etária que o jogo.

Declaro que li e compreendi o Contrato de Licença de Usuário Final exposto e concordo que ao
prosseguir por esta tela, ou instalar o Produto, estou reconhecendo minha concordância com
os termos e condições deste Contrato.
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