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TERMOS DE USO DO SITE DA Pix4D  
Este site tem Copyright © 2011-2021 da Pix4D SA e de suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
 
Bem-vindo 
 
Agradecemos pela visita ao nosso site da Internet www.pix4d.com (o "Site"), desenvolvido com a Pix4D SA, Route de Renens 
24, CH-1008 Prilly ("Pix4D").  
 
A Pix4D disponibiliza informações, produtos e serviços no Site, sujeito aos seguintes termos e condições para acessar, visitar 
e/ou de outra forma usar toda e qualquer página da Web e serviços e materiais relacionados (os "Termos"). 
 
LEIA OS TERMOS COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O SITE. AO ACESSAR, VISITAR E/OU DE OUTRA FORMA USAR O 
SITE, VOCÊ CONCORDA EM ESTAR OBRIGADO PELOS TERMOS: SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM OS TERMOS, NÃO 
USE O SITE: 
 
"Você" ou "Seu" significa você pessoalmente (ou seja, a pessoa que lê e concorda em estar obrigada pelos Termos) e, se você 
acessar o Site em nome de uma corporação ou outra pessoa jurídica, coletivamente, você e tal corporação ou outra entidade 
jurídica em cujo nome você acessa o Site. 
 
Seu uso do Site está sujeito a estes termos e condições adicionais fornecidos pela Pix4D e, a critério exclusivo da Pix4D, 
aplicáveis a determinadas informações, produtos e ofertas de serviços por meio do Site. Tais termos e condições adicionais 
incluem, entre outros, acordos de licença, acordos do usuário suplementares e política de privacidade e dados pessoais da 
Pix4D. Esses termos adicionais são incorporados aqui por referência aos Termos (se houver algum conflito entre esses termos 
adicionais e os Termos, os termos adicionais prevalecerão quanto ao assunto em questão de tais termos adicionais). 
 
A Pix4D se reserva o direito de modificar ou revisar os Termos a qualquer momento e sem aviso. Se Você continuar usando o 
Site após tais alterações, isso indicará Sua aceitação delas. Lembre-se de consultar esta página regularmente para tomar 
conhecimento de qualquer alteração ou emenda que possa ter sido feita aos Termos. A versão publicada no Site no momento 
relevante se aplica entre Você e a Pix4D.  
 
A Pix4D se reserva o direito de interromper a qualquer momento o fornecimento do Site ou modificá-lo, em qualquer medida, 
sem aviso e sem informar os motivos. A Pix4D também se reserva o direito de buscar todas as soluções disponíveis por lei e em 
equidade, conforme o caso, para qualquer violação dos Termos. Todos os direitos não expressamente concedidos aqui são 
reservados pela Pix4D. 

Elegibilidade 

Se Você está usando este Site em nome de uma corporação ou outra pessoa jurídica, Você declara que está autorizado a aceitar 
os Termos em nome de tal corporal ou outra pessoa jurídica. Além disso, Você declara que tem 13 anos de idade ou mais e, se 
tiver menos de 18 anos de idade, está usando o Site sob a supervisão ativa dos pais, responsável legal ou outro adulto 
responsável. Pessoas com idade inferior à da maioridade na jurisdição não podem usar o Site nem transmitir ou de outra forma 
enviar informações de identificação pessoal à Pix4D. 

Termos Aplicáveis a Corporações 

Os seguintes termos e condições se aplicam especificamente a qualquer corporação ou outra pessoa jurídica sujeita aos Termos: 
Você concorda em exigir que cada um de seus funcionários esteja obrigado pelos termos e condições destes Termos e concorda 
em continuar sendo responsável por todos os atos e omissões de Seus funcionários com relação ao Site, incluindo qualquer 
violação dos Termos. Todas as referências a Seu acesso e/ou uso do Site aqui incluem o acesso e/ou o uso do Site por Seus 
funcionários. Você concorda que cada um de Seus funcionários é responsável por manter a confidencialidade de qualquer senha 
que tal funcionário possa usar para acessar o Site, e Você concorda em não permitir que nenhum funcionário transfira uma senha 
ou nome de usuário, ou empreste ou de outra forma transfira o uso ou o acesso ao Site a outros funcionários ou terceiros. Se 
um funcionário deixar de ser Seu empregado, ou se Você quiser desabilitar o acesso de um funcionário ao Site, Você será 
responsável por essas alterações. Você é integralmente responsável por todas as interações no Site que ocorram com relação 
a senhas ou nomes de usuário associados aos Seus funcionários (incluindo qualquer ex-funcionário). 

Site baseado na Suíça 

O Site é controlado e operado pela Pix4D da Suíça e, exceto conforme explicitamente definido aqui, não se destina a submeter 
a Pix4D às leis ou à jurisdição de nenhum Estado, país ou território que não a Suíça. A Pix4D não declara nem garante que o 
Site ou qualquer parte do mesmo é adequada ou está disponível para uso em qualquer jurisdição específica que não a Suíça. 
Ao escolher o acesso ao Site, Você faz isso por iniciativa própria e a Seu próprio risco, e é responsável por cumprir todas as leis, 
regras e regulamentos locais. Você também está sujeito a regulamentos de controle de exportação e é responsável por qualquer 
violação de tais controles, incluindo embargos ou outros regulamentos que restringem exportações. A Pix4D pode limitar a 
disponibilidade do site, no todo ou em parte, a qualquer pessoa, área geográfica ou jurisdição que a Pix4D escolha, a qualquer 
momento a exclusivo critério da Pix4D. 

Acesso ao Site  

Ao acessar, visitar e/ou de outra forma usar o Site, Você deve cumprir todas as leis vigentes, incluindo leis federais, estaduais e 
locais, as leis de sua jurisdição e leis sobre a transmissão de dados técnicos. Você concorda em não usar nem explorar o 

http://www.pix4d.com/
http://pix4d.com/privacy
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conteúdo do Site de modo inconsistente com os Termos e, em particular, sempre deve respeitar todos os direitos concedidos ou 
restrições estabelecidos aqui. 

Não obstante o acima disposto, e conforme os Termos, a Pix4D concede a Você um direito pessoal não exclusivo, intransferível 
e revogável de acessar o Site, usar suas diferentes funcionalidades e exigir seu conteúdo, sob as seguintes condições e regras 
de conduta: 
 
(a) Você não pode, em nenhuma circunstância, alterar, desmontar ou modificar qualquer parte do Site nem tentar ou 

incentivar ou ajudar outra pessoa a contornar ou modificar qualquer componente do Site; 
 

(b) Você não pode usar nem tentar usar um mecanismo, ferramenta de software ou outro dispositivo ou mecanismo 
(incluindo, entre outros, navegadores, spiders, robôs, leitores offline, avatars, worms ou agentes inteligentes) ou qualquer 
outro sistema automatizado que possa ter o objetivo ou o efeito de afetar o Site de modo prejudicial ou pesquisar no Site 
que não usando navegadores de terceiros disponíveis ao público em geral;  

 
(c) Você não pode (i) infringir direitos autorais, marcas comerciais ou outras leis de propriedade intelectual no Site; (ii) 

anunciar, promover, endossar ou comercializar, direta ou indiretamente, qualquer produto comercial, serviço, solução ou 
outra tecnologia de terceiros no Site; (iii) tentar coletar, armazenar ou publicar informações de identificação pessoal sem 
o conhecimento e o consentimento do proprietário e, se for menor de treze (13) anos de idade, em qualquer circunstância; 
e (iv) desabilitar, interromper, contornar, interferir ou de outra forma violar a segurança do Site; 

 
(d) Seu uso do Site requer um ou mais dispositivo compatível, acesso à Internet e determinado software, podendo exigir que 

você obtenha atualizações ou upgrades de tempos em tempos. Como o uso do Site envolve hardware, software e acesso 
à Internet, Sua capacidade de usar o Site pode ser afetada pelo desempenho desses elementos. Você concorda que 
tais requisitos do sistema, conforme modificados de tempos em tempos, estão sob Seu controle e responsabilidade; 

 
(e) Você concorda em usar o Site a Seu próprio risco. Em particular, você concorda que a Pix4D não assumirá nenhuma 

responsabilidade por conteúdo que você possa considerar ofensivo, indecente ou repreensível. Caso Você considere 
que algo no Site é ofensivo, indecente ou repreensível, entre em contato com a Pix4D e relate o problema; 

 
(f) Você declara que qualquer uso de sites de terceiros, mesmo que seja indicado por hiperlinks no Site, estará sujeito aos 

próprios termos de uso e política de privacidade, se houver. 

Em princípio, Você é livre para visitar partes do Site sem precisar fornecer nenhum dado pessoal Seu. 

Política de privacidade e dados pessoais 

Com relação à Sua coleta, armazenamento e processamento de dados, sujeito às determinações da lei estrangeira (incluindo 
Lei Geral de Proteção de Dados da UE e leis de proteção de dados relacionadas da UE) que podem ser diretamente aplicáveis 
à Pix4D na Suíça, a Pix4D está sujeita aos padrões legais da Suíça sobre proteção de dados, que são reconhecidos pelas 
autoridades Europeias como garantindo um nível adequado de proteção.  
 
Você declara e garante que qualquer informação fornecida com relação ao Seu uso do Site é continuará sendo verdadeira, 
precisa e completa e que Você manterá e atualizará tais informações regularmente. Você concorda que, se qualquer informação 
que Você fornecer for ou se tornar falsa, imprecisa, obsoleta ou incompleta, a Pix4D poderá encerrar Seu uso do Site. 
 
Para saber mais, consulte a política de privacidade e dados pessoais da Pix4D, que é uma parte integral dos Termos (a 
"Política"). Você declara que leu e compreendeu a Política. 

Registro; Nomes de Usuário e Senhas 

Pode ser necessário que você se registre com a Pix4D e obtenha uma conta para acessar determinadas áreas do Site. Com 
relação a esse registro, a Pix4D pode se recusar a conceder a Você, e Você não poderá usar, um nome de usuário (ou endereço 
de e-mail) que já esteja em uso por outra pessoa; que possa ser interpretado como se passar por outra pessoa; que pertença a 
outra pessoa; que viole a propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer pessoa; que seja ofensivo; ou que a Pix4D rejeite 
por qualquer outro motivo a critério exclusivo da Pix4D. 
 
Você é responsável por manter a confidencialidade de qualquer senha que Você possa usar para acessar o Site, e Você concorda 
em não transferir Sua senha ou nome de usuário, ou emprestar ou de outra forma transferir o Seu uso ou acesso ao Site a 
nenhum terceiro. Você é integralmente responsável por todas as interações no Site que ocorram com relação a senhas ou nomes 
de usuário associados à Sua senha ou nome de usuário. Você concorda em notificar a Pix4D imediatamente sobre qualquer uso 
não autorizado de Sua senha ou nome de usuário ou qualquer outra violação da segurança relacionada à Sua conta ou ao Site 
e garantir que Você "encerre a sessão/saia" de sua Conta no Site (se aplicável) ao fim de cada sessão. A Pix4D não é responsável 
por nenhuma perda ou dano decorrente de Sua falha em cumprir qualquer uma das obrigações anteriores. 
 
Outros termos e condições sobre o registro e Sua conta são estabelecidos nos Termos e Condições Gerais para Clientes 
[https://www.pix4d.com/terms-and-policies]. 

http://pix4d.com/privacy
https://www.pix4d.com/terms-and-policies
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Comunidade (fóruns)  

"Comunidade" significa uma seção do Site dedicada a grupo de discussão, área de chat, mural de boletim, grupo de notícias, 
wiki/ajuda e /ou área de suporte, feedback, carta à Pix4D, seu webmaster ou funcionários ou outra funcionalidade interativa 
oferecida como parte do Site. 
 
Informações publicadas na comunidade podem ser fornecidas pela Pix4D e usuários de terceiros do Site. Observe que usuários 
do Site podem publicar mensagens ou fazer declarações na Comunidade que sejam imprecisas, enganadoras ou fraudulentas. 
A Pix4D, suas afiliadas e seus respectivos funcionários, executivos, diretores, acionistas, afiliadas, agentes, representantes, 
fornecedores ou licenciados não endossam nem são responsáveis por nenhuma opinião, conselho, informação ou declaração 
feito na Comunidade por terceiros. Sem limitação, a Pix4D e/ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e 
licenciadores e seus diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes não são responsáveis por nenhuma 
informação ou material disponibilizado por meio da Comunidade (incluindo, entre outros, erros ou omissões nas publicações na 
Comunidade ou links ou imagens integrados nas mensagens da Comunidade) ou resultados obtidos usando tais informações ou 
materiais. Em nenhuma circunstância a Pix4D e/ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e seus 
diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes serão responsáveis por qualquer perda ou dano causado por Você 
confiar em tais informações ou materiais. As opiniões expressas na Comunidade refletem apenas as opiniões das pessoas que 
as enviaram e podem não refletir as opiniões da Pix4D e/ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores 
e seus diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes. 
 
Além disso, a Pix4D e/ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas, fornecedores e licenciadores e seus diretores, executivos, 
funcionários, agentes e representantes não têm controle sobre, e não terão responsabilidade por, qualquer dano resultante do 
uso (incluindo, entre outros, republicação) ou mal uso de qualquer informação de terceiros voluntariamente tornada pública por 
meio da Comunidade, de fóruns relacionados ou outras partes do Site.  
 
SE VOCÊ OPTAR POR TORNAR QUALQUER INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL OU OUTRA INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL PUBLICAMENTE NA COMUNIDADE, EM FÓRUNS RELACIONADOS OU DE OUTRA FORMA NO SITE, FARÁ 
ISSO A SEU PRÓPRIO RISCO. 

Software  

Qualquer software disponibilizado para download neste Site ou por meio dele (um "Software") é um trabalho com direitos autorais 
da Pix4D, seus fornecedores e/ou licenciadores. O uso do Software pode ser regido pelos termos e condições gerais dos clientes, 
acordo de licença do usuário final da Pix4D, licenças de software livre/código aberto conforme aplicável ou outro acordo aplicável 
ao Software (cada um deles um "Acordo de Licença"). Você não pode instalar nenhum Software acompanhado por ou que 
inclua um Acordo de Licença, a menos que tenha concordado com os termos do Acordo de Licença vigentes. 
 
O Software é disponibilizado para download apenas para uso por usuários finais de acordo com o Acordo de Licença e/ou os 
Termos. Exceto na medida expressamente permitida por qualquer Acordo de Licença aplicável, ou expressamente autorizado 
pela lei vigente substituindo qualquer uma das restrições a seguir, Você concorda que não vai vender, arrendar, emprestar, 
transmitir, comunicar, modificar, adaptar, traduzir, preparar trabalhos derivados, descompilar, fazer engenharia reversa, 
desmontar ou tentar derivar código-fonte do Software. 
 
Qualquer reprodução, redistribuição ou outro uso ou exploração do Software não conforme o Acordo de Licença e/ou os Termos 
é expressamente proibido pela lei e pode resultar em penalidades civis e criminais. Os responsáveis por violações serão 
processados na máxima extensão permitida pela lei e justiça, conforme o caso. 
 
SEM LIMITAR O SUPRAMENCIONADO, COPIAR OU REPRODUZIR O SOFTWARE PARA QUALQUER OUTRO SERVIDOR 
OU LOCAL PARA REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO ADICIONAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDO, A MENOS QUE TAL 
REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO TENHA SIDO EXPRESSAMENTE PERMITIDA POR QUALQUER ACORDO DE 
LICENÇA QUE ACOMPANHE TAL SOFTWARE. 
 
Qualquer Software e documentação para esse Software que seja baixado do Site para ou em nome de uma agência ou 
instrumentalidade do Governo dos Estados Unidos é "software de computador comercial" e "documentação de software 
comercial", e conforme o FAR 12.212 ou o DFARS 227.7202, e seus sucessores, conforme aplicável, o uso, a reprodução e a 
divulgação do Software e tal documentação são regidos pelos termos e condições estabelecidos nos Termos. 

Direito de propriedade intelectual 

Conteúdo do Site 
 
O Site apresenta conteúdo de propriedade da Pix4D, operado, licenciado e/ou controlado pela Pix4D. As informações e os 
materiais disponibilizados pelo Site, incluindo o Software, são e continuarão sendo propriedade da Pix4D, suas subsidiárias, 
afiliadas, licenciadores e/ou fornecedores e estão protegidos por direitos autorais, marcas comerciais, patentes, segredos 
comerciais e/ou outros direitos de propriedade. A Pix4D concede a você um direito limitado, revogável e não sublicenciável de 
visualizar o conteúdo do Site exclusivamente para Seu uso interno do Site. 
 
Você não pode usar, baixar, carregar, copiar, imprimir, exibir, realizar, reproduzir, publicar, licenciar, publicar, transmitir, alugar, 
arrendar, modificar, emprestar, vender, distribuir ou criar trabalhos derivados baseados (no todo ou em parte) no Site ou qualquer 
informação do Site, no todo ou em parte, sem a autorização prévia expressa por escrito da Pix4D. Elementos do Site são 
protegidos por direitos autorais, imagem comercial, marca comercial, concorrência desleal e/ou outras leis e não podem ser 
copiados nem imitados no todo ou em parte. Nenhum logotipo, gráfico, som ou imagem do Site pode ser copiado ou retransmitido, 
a menos que expressamente permitido por escrito pela Pix4D. Nada contido no Site deve ser interpretado como concedendo, 
por implicação, preclusão ou de outra forma, qualquer licença ou direito de usar qualquer nome comercial, marca comercial ou 



 

4 
Pix4D – Termos do site 

 

marca de serviço da Pix4D ou suas afiliadas ou fornecedores sem o consentimento prévio expresso por escrito da Pix4D. 
 
Seu conteúdo 
 
O Site pode permitir que você carregue ou de outra forma forneça ao Site texto, arquivos, imagens, fotos, vídeos, sons, software, 
obras de autoria própria ou outros materiais (coletivamente, o "Conteúdo do Usuário"), voltado para outros usuários do Site e 
armazene, publique ou compartilhe esse conteúdo. Não obstante o supramencionado, a Pix4D poderá, a seu exclusivo critério, 
(i) rejeitar ou remover qualquer coisa que Você publique; (ii) restringir, suspender ou encerrar seu Acesso a todo o Site ou 
qualquer parte dele; ou (iii) deixar de fornecer e manter o Site, a qualquer momento, por nenhum ou qualquer motivo, com ou 
sem aviso prévio, e sem responsabilidade. Ao fazer isso, podemos reter ou excluir qualquer informação ou conteúdo que Você 
tenha fornecido. 
 
Você é o proprietário do Seu Conteúdo do Usuário. A Pix4D não reivindica nenhum direito de propriedade de modo algum. 
Porém, ao enviar seu Conteúdo, Você concede à Pix4D uma licença mundial, sem royalties, sublicenciável, perpétua, irrevogável 
para usar, modificar apresentar publicamente, exibir publicamente, reproduzir e distribuir Seu Conteúdo do Usuário para o 
propósito limitado de fornecer, promover, desenvolver o Site e todos os serviços relacionados.  

Além disso, se Você decidir compartilhar o Seu Conteúdo do Usuário por meio do Site, Você concederá a outros usuários do 
Site uma licença não exclusiva que lhes permitirá acessar esse Conteúdo do Usuário compartilhado.  

Buscamos proporcionar uma experiência positiva e divertida para cada usuário. Com isso em mente, a Pix4D tem o direito, a seu 
exclusivo critério, de revisar o Conteúdo do Usuário que Você envia e remover qualquer elemento inapropriado, ofensivo, não 
diretamente relevante à Pix4D ou seus serviços relacionados ou de outra forma repreensível ou não em conformidade com os 
Termos. 

Você garante que (i) Você tem todos os direitos e autorização para conceder as licenças à Pix4D ou outros usuários conforme 
supramencionado ou que (ii) o conteúdo que Você envia não viola nenhuma regra, obrigação contratual ou direito de terceiros, 
especialmente com relação a direitos de propriedade intelectual e direitos autorais.  

Não garantimos a confidencialidade do conteúdo enviado por usuários, nem pré-aprovamos esse conteúdo antes de ele ser 
compartilhado pelo Site. Portanto, não detemos nenhuma responsabilidade pelas várias opiniões que ele pode conter. Ao enviar 
o conteúdo, cada usuário aceita que será o único responsável por ele. 

Se Você acredita que Seu direito autoral ou os direitos de outros foram violados, forneça aviso por escrito à Pix4D da suposta 
violação com todas as informações necessárias para o e-mail legal@pix4d.com.  

Se os materiais contestados forem publicados por um terceiro identificável com esforços razoáveis, tentaremos avisar o terceiro 
sobre a acusação. Se o terceiro responder, forneceremos a Você uma cópia para que Você possa tomar qualquer outra medida 
que considere apropriada. 

Links para outros sites 

O Site pode conter links que levam Você para fora das redes e dos sistemas da Pix4D, especialmente para sites de parceiros. A 
Pix4D não aceita responsabilidade quanto ao conteúdo, a precisão ou o funcionamento desses sites de terceiros. A Pix4D não 
pode ser responsabilizada pelo conteúdo dos sites para os quais um link é proposto. A inclusão de um link para outros sites não 
implica a aprovação da Pix4D. Recomendamos que Você analise com cuidado as políticas de privacidade e proteção de dados, 
bem como os termos e condições gerais, de cada site que Você visite e cada serviço online que Você use. 

Segurança de e-mails 

Quando Você se comunica com a Pix4D por e-mail, deve levar em conta que não há garantia de proteção para e-mails e 
mensagens transmitidos pela Internet. Assim, ao enviar e-mails importantes ou mensagens confidenciais não codificados, Você 
aceita os riscos vinculados a essa incerteza e a possível falta de confidencialidade da Internet.  

Sem garantias 

Em geral 

O uso do Site é a Seu próprio risco.  

O Site é oferecido "no estado em que se encontra" e "conforme disponível". Assim, a Pix4D não oferece nenhuma garantia. Em 
especial, não garantimos que (i) o Site e seus serviços relacionados atenderão os Seus requisitos; (ii) seu conteúdo é exaustivo, 
preciso, confiável, atualizado e não infringe os direitos de terceiros; (iii) Seu acesso ao Site será ininterrupto ou livre de erros ou 
de vírus ou que o Site estará disponível sempre; (iv) defeitos serão corrigidos; (v) o Site é protegido; ou que (vi) qualquer conselho 
ou opinião recebido de nós ou pelo Site será exato e confiável. 
 
O Site também pode conter informações e documentação sobre produtos, serviços ou conceitos que ainda não estão disponíveis. 
A referência a um produto, serviço ou conceito não significa que ele estará disponível um dia.  

Qualquer informação acessível pelo Site está sujeita a modificação ou exclusão sem aviso.  

Sem garantia para qualquer conteúdo do usuário 

O Site permite que os usuários compartilhem e troquem conteúdo entre si. Em particular, comentários e outros materiais podem 
ser publicados no Site. 

mailto:legal@pix4d.com
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Você entende que a Pix4D não pré-aprova conteúdo do usuário antes de ele ser compartilhado pelo Site e não está em posição 
de garantir que esse conteúdo seja completo, correto, inofensivo ou atualizado.  

Qualquer dependência Sua das informações compartilhadas pelo Site é, portanto, feita estritamente a Seu próprio risco e 
qualquer responsabilidade da Pix4D é excluída.  

Precisão, completude e oportunidade das informações  

Empregamos esforços razoáveis para garantir que as informações acessíveis por meio do Site sejam precisas e completas. 
Contudo, caso isso não aconteça, a Pix4D não aceitará nenhuma responsabilidade. Você reconhece que confiar em tais 
informações é a Seu risco exclusivo. Você reconhece que é Sua obrigação e responsabilidade manter-Se informado sobre 
qualquer alteração ou emenda que possa ter sido feita ao conteúdo do Site e serviços relacionados. Qualquer responsabilidade 
por parte da Pix4D nesse sentido é excluída. 

Limitação de responsabilidade 

NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI, QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PARTE DA PIX4D, DE SEUS 
REPRESENTANTES, DE SEUS PARCEIROS OU DE QUAISQUER AUXILIARES QUE POSSA DECORRER DE SEU ACESSO 
OU USO DO SITE ESTÁ EXCLUÍDA.  

EM NENHUM CASO A PIX4D E/OU SUAS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E 
LICENCIADORES E SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E REPRESENTANTES SERÃO 
RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRETO, EXEMPLAR, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAL OU 
PUNITIVO OU QUALQUER DANO QUE SEJA DECORRENTE DE PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, PERDA DE 
OUTROS INTANGÍVEIS, PERDA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO SEU USO DO SITE 
OU INTERCEPÇÃO NÃO AUTORIZADA DE QUALQUER INFORMAÇÃO DO TIPO POR TERCEIROS, SEJA POR AÇÃO DE 
EQUIDADE, CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU OUTRA AÇÃO ILÍCITA, RESULTANTE OU RELACIONADA AO USO OU AO 
DESEMPENHO DO SITE, QUALQUER PRODUTO E SERVIÇO DISPONÍVEL POR MEIO DO SITE, QUALQUER SOFTWARE, 
INFORMAÇÃO, CONTEÚDO, DOCUMENTOS, GRÁFICOS RELACIONADOS, FORNECIMENTO DE OU FALHA EM 
FORNECER SERVIÇOS DISPONÍVEIS POR MEIO DO SITE, MESMO QUE AVISADA COM ANTECEDÊNCIA DE TAIS DANOS 
OU PERDAS. EM PARTICULAR, E SEM LIMITAÇÃO, A PIX4D E/OU SUAS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, 
FORNECEDORES SE LICENCIADORES E SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E 
REPRESENTANTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DE NENHUM TIPO DECORRENTE DE SEU USO OU 
INCAPACIDADE DE USAR O SITE OU DE QUALQUER SOFTWARE E/OU OUTRO CONTEÚDO PUBLICADO NO SITE PELA 
PIX4XD OU QUALQUER TERCEIRO.  

SUA ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO PARA INSATISFAÇÃO COM O SITE E DEIXAR DE USÁ-LO. A RESPONSABILIDADE 
MÁXIMA DA PIX4D POR TODOS OS DANOS, PERDAS E CAUSAS DE AÇÃO, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO 
(INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA) OU DE OUTRA FORMA, SERÁ NO VALOR TOTAL, SE HOUVER, PAGO 
POR VOCÊ À PIX4D PARA ACESSAR E USAR O SITE. 

O SITE, OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS POR MEIO DO SITE E AS INFORMAÇÕES, O CONTEÚDO, O 
SOFTWARE, OS DOCUMENTOS E OS GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS NO SITE PODEM INCLUIR 
IMPRECISÕES TÉCNICAS, ERROS OU OMISSÕES. ALTERAÇÕES PODEM SER PERIODICAMENTE ADICIONADAS A 
ESTAS INFORMAÇÕES. A PIX4D E/OU SUAS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, FORNECEDORES E 
LICENCIADORES PODEM, MAS NÃO TÊM A OBRIGAÇÃO DE, FAZER MELHORIAS E/OU ALTERAÇÕES AO SITE, AOS 
PRODUTOS E AOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS POR MEIO DO SITE E ÀS INFORMAÇÕES, AOS SERVIÇOS, AO SOFTWARE, 
AOS PRODUTOS E/OU AOS PROGRAMAS DESCRITOS AQUI A QUALQUER MOMENTO. 

COMO UM PRÉ-REQUISITO DO SEU USO DO SITE, VOCÊ SE COMPROMETE A INDENIZAR A PIX4D, SEUS 
REPRESENTANTES, SEUS PARCEIROS E SEUS AUXILIARES CONTRA QUALQUER DANO OU DESPESA (INCLUINDO 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS DE TRIBUNAL) QUE POSSAM OCORRER DEVIDO AO SEU ACESSO OU AO 
SEU USO DO SITE.  

NADA NESTA SEÇÃO LIMITARÁ A RESPONSABILIDADE DA PIX4D PERANTE VOCÊ NO CASO DE MORTE OU LESÃO 
CORPORAL SOFRIDA DEVIDO A NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA PIX4D OU A DETURPAÇÃO FRAUDULENTA, OU 
OCULTAÇÃO, OU QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA PELAS LEIS VIGENTES. 

Diversos 

Os Termos consistem todo o acordo entre Você e nós com relação ao acesso e uso do Site. 

Diferentemente da Pix4D, Você não tem permissão para transferir para terceiros os direitos e as obrigações que são Seus 
conforme os Termos. 

Se qualquer determinação dos Termos for considerada por um juizado ou outro tribunal de jurisdição competente como sendo 
inválida ou inexequível por qualquer motivo, ela será substituída por uma determinação com efeitos legais e econômicos o mais 
similares possível aos da determinação inválida. Em qualquer caso, todas as demais determinações dos Termos continuarão 
sendo válidas e exequíveis na máxima extensão possível. 
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Você não pode usar nem exportar ou reexportar nenhum conteúdo do Site nem nenhuma cópia ou adaptação de tal conteúdo, 
ou qualquer produto ou serviço oferecido no Site, de modo a violar as leis ou os regulamentos de exportação vigentes. 

Se Você ou outros violarem os Termos e não tomarmos medidas imediatas, isso de modo algum limita nem anula nossos direitos, 
como nosso direito de agir no futuro ou em situações similares. 

A versão dos Termos no idioma inglês é a única versão válida; traduções para outros idiomas são fornecidas apenas para 
conveniência. No caso de alguma diferença ou inconsistência de sentido ou interpretação entre as versões dos Termos nos 
idiomas, a versão em inglês prevalecerá em todos os sentidos. Principalmente, qualquer aviso ou outra comunicação referente 
aos Termos será fornecido por Nós em inglês. 

Lei vigente e jurisdição 

Você concorda que todas as questões relativas ao Seu acesso ou uso do Site, incluindo qualquer disputa com base nos Termos, 
será regido por leis substantivas da Suíça, sem considerar conflitos de determinações legais. A Convenção das Nações Unidas 
sobre a Venda Internacional de Mercadorias é expressamente excluída. 

Você concorda com a jurisdição pessoal e o local dos tribunais ordinários de Lausanne, Suíça, sujeito a um recurso ao Tribunal 
Federal da Suíça, e abre mão de qualquer objeção a tal jurisdição ou local.  

A determinação anterior sobre o local não se aplica se Você for um consumidor que reside na União Europeia. Se Você for um 
consumidor que reside na União Europeia, poderá fazer uma reivindicação nos tribunais do país em que Você reside.  

Qualquer reivindicação sob os Termos deve ser feita dentro de um (1) ano após a causa da ação surgir, ou tal reivindicação ou 
causa será barrada. Nenhuma recuperação poderá ser buscada ou recebida por danos que não despesas desembolsadas, 
exceto que a parte prevalente terá direito a honorários advocatícios e custas. No caso de qualquer controvérsia ou disputa entre 
a Pix4D e Você decorrente ou relacionada a Seu uso do Site e/ou com base nos Termos, as partes deverão tentar, prontamente 
e de boa fé, resolver qualquer disputa do tipo. Se a Pix4D e Você não puderem resolver qualquer disputa do tipo dentro de um 
tempo razoável (não excedendo trinta (30) dias), qualquer parte poderá enviar tal controvérsia ou disputa para mediação. Se a 
disputa não puder ser resolvida por meio de mediação, as partes deverão ser livres para buscar qualquer direito ou solução 
disponível a elas sob a lei vigente, conforme definido acima. 

 

 
Caso Você tenha alguma dúvida ou comentário sobre os Termos ou sugestões para melhorá-los, entre em contato com a nossa 
equipe de suporte pelo e-mail sales@pix4d.com ou pelo telefone +41 21 552 05 90. 
 
Todos os direitos aos Termos pertencem ao autor. Qualquer reprodução sem licença prévia é estritamente proibida. 
 
 
Agradecemos pela visita. 
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