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Termos Adicionais – PIX4Dinspect 

TERMOS ADICIONAIS – PIX4Dinspect (ATPI) 
Termos e condições gerais para clientes da Pix4D 

 
Estes Termos Adicionais – PIX4Dinspect (o "ATPI") se aplicam a Você no caso de Você ter comprado uma Assinatura de nosso Software 
PIX4Dinspect por meio de uma Fonte Aprovada.  

 

O ATPI complementa e faz parte integral dos Termos e condições gerais para clientes da Pix4D (os "Termos Gerais"), na medida em 
que estabelece os termos e condições específicos aplicáveis à Sua Assinatura do Software PIX4Dinspect. Ele complementa também o 
Acordo de Licença do Usuário Final da Pix4D (o "EULA"), dado que algumas determinações contidas aqui se referem ao acesso e/ou 
ao uso do PIX4Dinspect por parte de Você.  
 
A menos que definido de outra forma aqui, os termos que começam com letra maiúscula têm os significados estabelecidos nos Termos 
gerais. 
 

 

1 GERAL 

1.1 A Licença do PIX4Dinspect é uma Licença de Software em Nuvem que concede a você (e Seus Usuários Autorizados), mediante 
o pagamento das tarifas estabelecidas no Cronograma de assinatura ou Fatura, o direito de instalar, acessar, usar e operar o 
PIX4Dinspect dentro dos limites de Sua Concessão de Assinatura.  

1.2 A Licença do PIX4Dinspect dá a Você acesso ao Aplicativo PIX4Dscan, um aplicativo móvel complementar projetado para 
capturar dados ideais para processamento adicional no PIX4Dinspect. 

2 TARIFAS  

2.1 Princípio. A tarifa da Licença do PIX4Dinspect é calculada em termos do número de inspeções carregadas para o Software (os 
"Blocos de Inspeção"). Você pode comprar um Bloco de Inspeção inicial de um determinado tamanho correspondendo à Sua 
Concessão de Consumo inicial. Você pode escolher livremente o tamanho de Bloco de Inspeção que deseja comprar, sabendo 
que, quanto maior o tamanho do Bloco de Inspeção, maior o custo da Licença, mas menor o preço unitário do Bloco de Inspeção. 

2.2 Tabela de Preços. A tabela de preços para o PIX4Dinspect está disponível mediante solicitação à Nossa equipe de vendas 
usando o formulário de contato no Site ou por e-mail em sales@pix4d.com. 

3 PRINCÍPIO DE USO JUSTO 

Seu uso do PIX4Dinspect está sujeito ao limite de uso justo com relação ao tamanho do PGP gerado pelo Conteúdo processado 
por Você no Software, que não deverá exceder 15 PGP por ano (a "Concessão de Uso Justo") (ou seja, 750 imagens de 20 
megapixels cada; um PGP é calculado da seguinte forma: número de imagens processadas * resolução da imagem [em MP] / 
1000). Caso você exceda a Concessão de Uso Justo, a Seção 3.2 (b) do EULA se aplica. 

4 PRAZO DA ASSINATURA  

4.1 Prazo. A menos que acordado por escrito Conosco, Você só pode assinar um PIX4Dinspect por um prazo máximo de Assinatura 
de 12 (doze) meses (o "Prazo de Assinatura"). O Prazo de Assinatura não é renovável, mas pode ser estendido conforme 
descrito na Seção 5.2 abaixo. 

4.2 Uso dos Blocos de Inspeção. Durante o Prazo de Assinatura, Você deverá consumir integralmente sua Concessão de consumo. 
Se, ao final do Prazo de Assinatura, Você não tiver consumido integralmente sua Concessão de consumo, o saldo de Blocos de 
Inspeção não usados será perdido e nenhum reembolso será aplicado. 

5 COMPRA ADICIONAL DE BLOCOS DE INSPEÇÃO E PRAZOS DE ASSINATURA ESTENDIDOS 

5.1 Compra Adicional. Se Você tiver usado sua Concessão de consumo integralmente antes do fim do Prazo de Assinatura (ou o 
Prazo de Assinatura estendido, conforme definido na Seção 5.2(a) abaixo) ou se Você simplesmente quiser aumentar Sua 
Concessão de consumo, poderá, a qualquer momento durante o Prazo da assinatura, comprar mais Blocos de Inspeção. Você 
pode fazer isso entrando em contato com Nossa equipe de vendas usando o formulário de contato no Site ou por e-mail em 
sales@pix4d.com. Você pode Pedir quantos Blocos de Inspeção adicionais quiser, mas apenas durante o Prazo de Assinatura.  

5.2 Prazo de Assinatura Estendido. Se a Sua compra adicional consistir em um Bloco de Inspeção: 

(a) de um tamanho equivalente ou maior que o Bloco de Inspeção comprado inicialmente, então o Prazo de Assinatura será 
estendido por mais 12 (doze) meses a partir da data da compra adicional (o "Prazo de Assinatura Estendido"); 

(b) de um tamanho menor que o Bloco de Inspeção comprado inicialmente, o Prazo de Assinatura NÃO será estendido.  

5.3 Confirmação. O Prazo de Assinatura Estendido será aplicado apenas a confirmações por escrito da Pix4D a Você. 

5.4 Pagamentos. Compras de Blocos de Inspeção adicionais devem ser pagas com antecedência.  

6 RECOMPRA AUTOMÁTICA 

6.1 Assinatura. Você poderá assinar separadamente o recurso de recompra automática, que recarregará automaticamente, durante 
o Prazo de Assinatura, Sua Concessão de Consumo sempre que expirar com um Bloco de Inspeção adicional de tamanho 
equivalente ao Bloco de Inspeção comprado inicialmente.  

6.2 Sem extensão do Prazo de Assinatura. O recurso de recompra automática não estende o Prazo de Assinatura. 



2 

Termos e condições gerais do cliente da Pix4D 

Termos Adicionais – PIX4Dinspect 
 

6.3 Recusa. Você pode cancelar o recurso de recompra automática a qualquer momento durante o Prazo de Assinatura entrando 
em contato com a Pix4D por meio do contato do site ou pelo sistema de emissão de tíquetes da Pix4D. 

7 EXTRATO MENSAL 

Durante o Prazo de Assinatura, a Pix4D fornecerá a Você um extrato mensal mostrando as seguintes informações: Suas 
Assinaturas ativas e sua data de expiração, bem como Sua Concessão de Consumo total (Blocos de Inspeção) e o saldo de 
Concessão de Consumo não usada (Blocos de Inspeção).  

 

8 AVALIAÇÃO 

O Prazo de Licença de Avaliação para o PIX4Dinspect é de 30 (trinta) dias. 

 

 

* * * 


