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POR FAVOR LEIA OS TERMOS DE USO ANTES usando esta plataforma. Ao acessar ou utilizar
este site, aplicativo Mormaii 3.0, em qualquer computador, celular, tablet ou outro dispositivo
entendemos que você leu, entende e concorda em ficar vinculado por estes Termos de Uso.
A JR Adamver, licenciado Mormaii poderá alterar estes Termos de Uso a qualquer momento,
sem aviso prévio, sobre a sua postagem para a Plataforma.
Aviso importante
VOCÊ É responsável por atualizar-se dos termos e regulamentos desta plataforma toda a vez
que acessa-la.
Propriedade Intelectual
Toda a propriedade intelectual sobre a plataforma é de propriedade da Mormaii ou de seus
licenciadores, que inclui materiais protegidos por direitos autorais, marcas, ou as leis de
patentes. Todas as marcas comerciais, marcas de serviço e nomes comerciais são propriedade,
registrados e / ou licenciados pela Mormaii. Todos os direitos reservados.
Restrições de uso da plataforma
Você pode utilizar o conteúdo apenas para fins não-comercial, uso próprio, para participar da
Plataforma ou para fazer um pedido ou comprar produtos da JR Adamver, licenciado Mormaii .
Encomendas de produtos
Todas as encomendas feitas através da Plataforma estão sujeitos à aceitação da JR ADAMVER,
licenciado Mormaii. Isto significa que a JR ADAMVER pode se recusar a aceitar, ou poderá
cancelar qualquer ordem, seja ou não o pedido confirmado, por qualquer ou nenhuma razão,
e sem responsabilidade perante você ou qualquer outra pessoa. Se o seu cartão de crédito
já foi cobrado por uma ordem que é posteriormente cancelado, JR ADAMVER vai emitir um
reembolso.
Produto Gerado pelo Usuário
"Produto Gerado pelo Usuário" não é confidencial ou de propriedade do usuário. Você
concede o diVreito a Mormaii de utilizar a imagem e o produto criado em qualquer finalidade,
agora ou para mais tarde desenvolver publicidade comercial ou de outra forma, incluindo
o direito de traduzir, exibir, reproduzir, modificar, criar trabalhos derivados, sublicenciar,
distribuir, ceder e comercializar sem qualquer pagamento que lhe é devido.
Terminação
Mormaii reserva-se o direito, de modificar as informações e os anúncios da plataforma a
qualquer momento, dependendo somente de critérios exclusivos da Mormaii. O Conteúdo
Gerado pelo Usuário, pode ser alterado por qualquer ou nenhuma razão, sem aviso prévio,
e sem responsabilidade com você ou qualquer outra pessoa. Você entende e concorda que o
Conteúdo Gerado pelo Usuário, pode ser exibido fora do seu perfil, em feeds de atividades, e
em outras partes da plataforma, ou em outros sites (por exemplo, Facebook, Twitter, Google,
etc), mesmo depois sua conta ou usuário for removido. Estes Termos de Uso permanecerão
em vigor mesmo após a sua conta será encerrada.

