SCHEDULE 4
Termos de Uso Padrão das Cláusulas Contratuais
Os seguintes termos e condições regem todo o uso do site AppyPie.com e todo o
conteúdo, serviços e produtos disponíveis no site (coletivamente, o “Serviço”). O
serviço é de propriedade e operado pela AP. O Serviço é oferecido sujeito a sua
aceitação sem modificação de todos os termos e condições aqui contidos e todas as
outras regras operacionais, políticas (incluindo, sem limitação, Política de
Privacidade da AP) e procedimentos que podem ser publicados de tempos em
tempos neste Site por AP
Por favor, leia este Acordo cuidadosamente antes de acessar ou usar o
Serviço. Ao assinar ou efetuar um pagamento online para qualquer parte do
nosso Serviço, você concorda em ficar vinculado aos termos e condições
deste contrato. Se você não concorda com todos os termos e condições deste
contrato, você não deve acessar ou usar qualquer um dos nossos serviços. Se
estes termos e condições forem considerados uma oferta pela AP, a aceitação
é expressamente limitada a estes termos. O Serviço está disponível apenas
para pessoas com pelo menos 16 anos de idade.
Nota: A Apple recentemente mudou seus regulamentos da iTunes App Store, o
que pode afetar alguns fabricantes de aplicativos sem código. O regulamento
diz: "Os aplicativos criados a partir de um modelo comercializado ou serviço
de geração de aplicativos serão rejeitados, a menos que sejam enviados
diretamente pelo provedor do conteúdo do aplicativo. Esses serviços não
devem enviar aplicativos em nome de seus clientes e devem oferecer
ferramentas que permitam que seus clientes criem aplicativos personalizados
e inovadores que ofereçam experiências únicas aos clientes. ”O objetivo é
eliminar os clones e aplicativos de spam que podem ser criados rapidamente,
mas pode ter um efeito sobre os aplicativos de pequenas empresas que não
diferenciaram seus aplicativos o suficiente. A Apple não divulga quais
aplicativos foram rejeitados ou retirados do aplicativo.
1.1 Sua conta e Site AP
Se você criar uma rede social ou um aplicativo para dispositivos móveis no Serviço,
será responsável por manter a segurança da sua conta e do seu blog, e você será
totalmente responsável por todas as atividades que ocorram na conta e por
quaisquer outras ações relacionadas ao blog. Você não deve descrever ou atribuir
palavras-chave à sua rede social de maneira enganosa ou ilegal, incluindo de forma
a negociar o nome ou a reputação de outras pessoas. A AP pode alterar ou remover
qualquer descrição ou palavra-chave que considere imprópria ou ilegal, ou de outra
forma suscetível de causar responsabilidade da AP. Você deve notificar
imediatamente a AP sobre qualquer uso não autorizado de sua rede social, seu
aplicativo móvel, sua conta ou qualquer outra violação de segurança. A AP não será

responsável por quaisquer atos ou omissões do Usuário, incluindo quaisquer danos
de qualquer natureza incorridos como resultado de tais atos ou omissões.
1.2 Responsabilidade dos Colaboradores
Se você opera uma rede social, opera um aplicativo móvel, publica material no
Serviço, publica links no Serviço ou faz (ou permite que qualquer terceiro faça)
material disponível por meio do Serviço (qualquer material desse tipo, “Conteúdo ”)
Ou outros serviços, você é inteiramente responsável pelo conteúdo e por qualquer
dano resultante desse Conteúdo. Esse é o caso, independentemente de o Conteúdo
em questão constituir texto, gráficos, arquivo de áudio ou vídeo ou software de
computador. Ao disponibilizar o Conteúdo, você declara e garante que:
• O download, a cópia e o uso do Conteúdo não infringirão os direitos de
propriedade, incluindo, mas não se limitando aos direitos autorais, patente, marca
registrada ou direitos de segredo comercial, de qualquer terceiro;
• Se o seu empregador tiver direitos de propriedade intelectual que você criou, você
(1) recebeu permissão de seu empregador para publicar ou disponibilizar o
Conteúdo, incluindo, sem limitação, qualquer software, ou (2) obter do seu
empregador uma renúncia para todos os direitos no ou para o conteúdo;
•Você cumpriu integralmente quaisquer licenças de terceiros relacionadas ao
Conteúdo e fez todos os procedimentos necessários para transmitir com êxito aos
usuários finais os termos exigidos;
• o Conteúdo não contém ou instala vírus, worms, malware, cavalos de Tróia ou
outro conteúdo prejudicial ou destrutivo;
• o Conteúdo não é spam, não é gerado por computador ou aleatoriamente e não
contém conteúdo comercial indesejado ou antiético destinado a direcionar tráfego
para sites de terceiros ou aumentar a classificação dos mecanismos de pesquisa de
sites de terceiros ou a outros atos ilegais ( como phishing) ou enganar os
destinatários quanto à origem do material (como spoofing);
• o Conteúdo não é pornográfico, acusatório ou difamatório (mais informações sobre
o que isso significa), não contém ameaças ou incita a violência contra indivíduos ou
entidades, e não viola os direitos de privacidade ou publicidade de terceiros;
• sua rede social ou aplicativo móvel não está sendo anunciado por meio de
mensagens eletrônicas indesejadas, como links de spam em grupos de notícias,
listas de e-mail, blogs e sites da Web, e métodos promocionais não solicitados
semelhantes;
• sua rede social ou aplicativo móvel não é nomeado de uma maneira que induza
seus leitores a pensar que você é outra pessoa ou empresa. Por exemplo, o nome
ou o URL da sua rede social não é o nome de uma pessoa diferente de você ou de
outra empresa que não a sua; e
• você tem, no caso de Conteúdo que inclui código de computador, categorizou e/ou
descreveu com precisão o tipo, natureza, usos e efeitos dos materiais, se solicitado
por redes sociais ou de outra forma.

Ao enviar o Conteúdo ao AP para inclusão em quaisquer serviços ou aplicativos
fornecidos pela AP, você concede à AP uma licença mundial, livre de royalties e não
exclusiva para reproduzir, modificar, adaptar e publicar o Conteúdo exclusivamente
com o propósito de exibir, distribuir e promover seu aplicativo para dispositivos
móveis. Se você excluir o Conteúdo, o AP fará o possível para removê-lo do Serviço,
mas você reconhece que o armazenamento em cache ou as referências ao
Conteúdo podem não estar imediatamente indisponíveis. Sem limitar qualquer uma
dessas representações ou garantias, a AP tem o direito (embora não a obrigação)
de, a critério exclusivo da AP (1) recusar ou remover qualquer conteúdo que, na
opinião razoável da AP, viole qualquer política de AP ou seja de alguma forma
prejudicial. ou questionável, ou (2) rescindir ou negar acesso e uso do Serviço a
qualquer indivíduo ou entidade por qualquer motivo, a critério exclusivo da AP. A AP
não terá obrigação de fornecer reembolso de qualquer quantia paga anteriormente.
1.3 Faturamento de Assinatura, Rescisão, Cancelamento e Reembolso em
Assinaturas de Um Mês
A AP oferece assinaturas de um mês, que dão direito ao acesso do comprador
original ao AP por um período de exatamente um mês a partir da data da compra. A
AP também oferece planos de complemento para cada aplicativo, o que permite o
acesso do comprador aos serviços adicionais da AP, incluindo notificações por push
ilimitadas, gerente de conta dedicado, por um período de um mês. O comprador
concorda em pagar todas as taxas em vigor quando incorridas. Você será cobrado
pela sua assinatura com antecedência no momento da compra e a assinatura será
renovada automaticamente por tempo indeterminado até ser explicitamente
cancelada. Se você cancelar seus serviços, seu cancelamento entrará em vigor no
próximo ciclo de faturamento. Isso significa que não poderemos reembolsá-lo pelo
cancelamento antecipado do contrato. Todas as contas AP começam com uma
avaliação gratuita que permitirá avaliar o serviço. Nenhuma informação de cartão de
crédito é coletada para iniciar uma conta de teste, e as cobranças só serão
aplicadas após a compra explícita da conta. Por favor, inscreva-se para um
cronograma de pagamento mensal, se você não tiver certeza de quanto tempo você
estará usando o serviço. Se você tiver alguma dúvida sobre cobranças feitas em sua
conta, entre em contato imediatamente. Se as cobranças tiverem sido feitas
incorretamente, creditaremos imediatamente na sua conta do cartão de crédito ou da
conta o valor apropriado. O AP tem uma política de tolerância zero para estornos.
Qualquer cliente que contestar um pagamento por cartão de crédito considerado
válido será permanentemente colocado na lista negra e impedido de usar o Serviço.
Quaisquer taxas e custos vencidos serão enviados para as cobranças. Se nossos
esforços de coleta falharem, as dívidas não pagas serão informadas a todas as
agências de relatórios de crédito disponíveis. Se a AP encerrar sua conta devido a
uma violação de nossos termos de serviço, a AP não reembolsará nenhuma parte
das taxas de licença. Reembolsos não são aplicáveis na rejeição de seu aplicativo
móvel em qualquer App Store ou mercado. A AP oferece uma garantia de
reembolso de 30 dias em todas as Assinaturas Mensais, no entanto, essa
garantia é válida apenas para o primeiro aplicativo e aplicável a planos de
varejo; e não nos planos de revendedor e educacional.
1.4 Assinaturas de assinatura, vencimento e cancelamento de um ano
A AP oferece assinaturas de um ano, que dão direito ao acesso do comprador
original ao AP por um período de exatamente 12 meses a partir da data da compra.
A AP também oferece planos adicionais para cada aplicativo, o que permite o acesso
do comprador aos serviços adicionais da AP, incluindo notificações por push
ilimitadas, gerente de conta dedicado, por um período de um ano (12 meses). O
comprador concorda em pagar todas as taxas em vigor quando incorridas. Você será

cobrado pela sua assinatura com antecedência no momento da compra e a
assinatura será renovada automaticamente por tempo indeterminado até ser
explicitamente cancelada. Se você cancelar seus serviços, seu cancelamento
entrará em vigor no próximo ciclo de faturamento. Isso significa que não poderemos
reembolsá-lo pelo cancelamento antecipado do contrato. Todas as contas AP
começam com uma avaliação gratuita que permitirá avaliar o serviço. Nenhuma
informação de cartão de crédito é coletada para iniciar uma conta de teste, e as
cobranças só serão aplicadas após a compra explícita da conta. Por favor, inscrevase para um cronograma de pagamento mensal, se você não tiver certeza de quanto
tempo você estará usando o serviço. Se você tiver alguma dúvida sobre cobranças
feitas em sua conta, entre em contato imediatamente. Se as cobranças tiverem sido
feitas incorretamente, creditaremos imediatamente na sua conta do cartão de crédito
ou da conta o valor apropriado. A AP tem uma política de tolerância zero para
estornos. Qualquer cliente que contestar um pagamento por cartão de crédito
considerado válido será permanentemente colocado na lista negra e impedido de
usar o Serviço. Quaisquer taxas e custos vencidos serão enviados para as
cobranças. Se nossos esforços de coleta falharem, as dívidas não pagas serão
informadas a todas as agências de relatórios de crédito disponíveis. Se a AP
encerrar sua conta devido a uma violação de nossos termos de serviço, a AP não
reembolsará nenhuma parte das taxas de licença. Reembolsos não são aplicáveis
na rejeição de seu aplicativo móvel em qualquer App Store ou mercado. Você pode
cancelar seu plano anual a qualquer momento; no entanto, o cancelamento de um
plano anual não resultará em reembolso.
1.5 Faturamento, Rescisão e Cancelamento e Reembolso no Plano Vitalício
(Licença Perpétua)
A AP oferece Plano Vitalício (Licença Perpétua), que estará perpetuamente ativo
desde que o cliente pague a taxa única de licença inicial e continue pagando as
taxas anuais em manutenção e atualizações de aplicativos, ou seja, (5% da licença
inicial única taxa). A AP também oferece planos de complemento para cada
aplicativo, o que permite o acesso do comprador aos serviços adicionais da AP,
incluindo notificações por push ilimitadas, gerenciador de contas dedicado, por toda
a vida. Os termos do plano vitalício estão sujeitos a condições adicionais, conforme
descrito nos termos descritos abaixo. Os titulares do plano vitalício têm garantia de 5
anos (60 meses) de acesso à AP, no entanto, no caso de a AP interromper o serviço
ou deixar de fazer negócios, ou no caso de uma aquisição, mudança de controle,
fusão significativa ou outros reorganização legal da AP, a AP pode rescindir a
Licença Perpétua retornando seu preço de compra menos uma quantia calculada
multiplicando o seu preço de compra por uma fração, cujo numerador é o número de
meses completos desde a compra do plano vitalício e denominador de que é 60.
If AP terminates your account because of a violation of our terms of service, AP will
not refund any portion of your license fees. Refunds are not applicable on rejection of
your mobile application from any App Store or marketplace; AP may introduce
additional services from time to time, which may be excluded from an existing lifetime
plan without additional cost. If your AP lifetime plan account has no activity for a
period of 3 years, we will consider that account dormant and will remove online
access to the data. We will then keep the data for an additional one year, at which
point we will delete your data. Activity is defined as a login to the AP App Builder. You
can cancel your lifetime plan any time by contacting us; however, cancellation of a
lifetime plan will not result in a refund.

Se a AP encerrar sua conta devido a uma violação de nossos termos de serviço, a
AP não reembolsará nenhuma parte das taxas de licença. Os reembolsos não se
aplicam à rejeição de seu aplicativo para dispositivos móveis em qualquer loja de
aplicativos ou mercado; A AP pode introduzir serviços adicionais de tempos em
tempos, que podem ser excluídos de um plano vitalício existente sem custo
adicional. Se a sua conta do plano vital da AP não tiver atividade por um período de
3 anos, consideraremos essa conta inativa e removeremos o acesso on-line aos
dados. Em seguida, manteremos os dados por mais um ano, quando excluiremos
seus dados. A atividade é definida como um login no AP Construtor de App. Você
pode cancelar seu plano vitalício a qualquer momento entrando em contato conosco;
no entanto, o cancelamento de um plano vitalício não resultará em reembolso.
1.6 Cancelamento e Reembolso de Renovação de Assinaturas
Sua assinatura será renovada automaticamente, na sua data de renovação mensal e
anual, até você cancelar. As taxas de renovação estão sujeitas a alterações, mas
sempre notificaremos você com antecedência. Se você cancelar em até sete dias
após a renovação, será totalmente reembolsado. Se você cancelar após sete dias
de renovação, será cobrado 100% da sua obrigação de assinatura, e seu serviço
continuará até o final do mês ou período de faturamento do ano. Os cancelamentos
podem ser feitos a qualquer momento visitando a página "Informações de
faturamento" do seu aplicativo ou entrando em contato com support@appypie.com.
1.7 Desenvolvimento de Aplicativos Móveis Personalizados
Os pagamentos para projetos de design e desenvolvimento de aplicativos
personalizados são feitos para nós em incrementos como uma cortesia para o
cliente. Uma vez que um pagamento ou depósito é feito, não é reembolsável. Se um
projeto for cancelado ou adiado, a AP retém todas as quantias pagas e, se aplicável,
uma taxa para todo o trabalho concluído além do que já foi pago será paga pelo
cliente.
1.8 Plano Construa para mim
O pagamento de US$ 499 para o Construs para mim é tratado como um projeto
personalizado de design e desenvolvimento de aplicativos. Portanto, uma vez feito o
pagamento de US$ 499, ele não é reembolsável. Se um projeto for cancelado ou
adiado, o AP retém todas as quantias pagas e, se aplicável, uma taxa para todo o
trabalho concluído além do que já foi pago será paga pelo cliente.
1.9 Pagamento por Serviços Adicionais
AP offers additional Consumable in-app purchases that includes, but not limited to,
App Hosting, App Bandwidth, Submission, Re-submission, Account Manager,
Unlimited Push Notifications, Additional Drivers & Moderators, which you can select
depending on your needs. Once a payment or deposit is made for these services, it
is non-refundable. Consumable in-app purchases are depleted but can be upgraded
on need basis and email notifications are sent to users when critical level thresholds
are reached. It is pertinent to mention here that if Consumable in-app purchases are
fully depleted and not upgraded, then this will lead to your app being locked for
editing and viewing purposes.
A AP oferece compras adicionais no aplicativo consumíveis que incluem, entre
outras, hospedagem de aplicativos, largura de banda de aplicativos, envio, reenvio,
gerente de contas, notificações por envio ilimitadas, drivers adicionais e
moderadores, que você pode selecionar dependendo de suas necessidades. Uma
vez que um pagamento ou depósito é feito para esses serviços, não é reembolsável.
As compras no aplicativo consumíveis são esgotadas, mas podem ser atualizadas

conforme a necessidade e as notificações por email são enviadas aos usuários
quando os limites de nível críticos são atingidos. É pertinente mencionar aqui que,
se as compras no aplicativo Consumíveis estiverem totalmente esgotadas e não
atualizadas, isso fará com que seu aplicativo seja bloqueado para fins de edição e
visualização.
1.10 Conteúdo Publicado em Outros Serviços
Não revisamos e não podemos revisar todo o material, incluindo software de
computador, disponibilizado através dos serviços e páginas da Web aos quais os
links de AP e esse link para o site da AP. A AP não tem controle sobre esses serviços
e páginas da web não relacionados a AP e não é responsável pelo conteúdo ou pelo
uso deles. Ao vincular-se a um site ou página da Web que não seja da AP, a AP não
representa nem insinua que ele endossa esse site ou página da Web. Você é
responsável por tomar as precauções necessárias para proteger a si e aos seus
sistemas de computador contra vírus, worms, cavalos de Tróia e outros conteúdos
prejudiciais ou destrutivos. A AP se exime de qualquer responsabilidade por qualquer
dano resultante do uso de sites e páginas da web que não sejam da AP.
1.11 Violação de direitos autorais e política de DMCA
Como a AP pede que outros respeitem seus direitos de propriedade intelectual, ela
também respeita os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas. Se você
acredita que o material localizado em ou vinculado por AppyPie.com ou qualquer
rede social AP ou aplicativo móvel viola seus direitos autorais, recomendamos que
você notifique a AP de acordo com a Política de Direitos Autorais do Milênio Digital
da AP ("DMCA"). A AP responderá a todos esses avisos, inclusive conforme
necessário ou apropriado, removendo o material infrator ou desativando todos os
links para o material infrator. No caso de um visitante que possa infringir ou infringir
repetidamente os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual da AP
ou de terceiros, a AP poderá, a seu critério, rescindir ou negar o acesso e o uso do
Serviço. No caso de tal rescisão, a AP não terá obrigação de fornecer um reembolso
de quaisquer valores pagos anteriormente à AP. Propriedade intelectual. Este
Contrato não transfere da AP para você ou de propriedade intelectual de terceiros, e
todos os direitos, títulos e interesses de e para essa propriedade permanecerão
(entre as partes) somente com a AP, AppyPie.com, o logotipo AppyPie.com e todas
as outras marcas comerciais, marcas de serviço, gráficos e logotipos usados em
conexão com o AppyPie.com ou o Serviço são marcas comerciais ou marcas
registradas dos licenciadores da AP. Outras marcas comerciais, marcas de serviço,
gráficos e logotipos usados em conexão com o Serviço podem ser marcas
registradas de terceiros. Seu uso do Serviço não lhe concede nenhum direito ou
licença para reproduzir ou usar qualquer marca comercial de AP ou de terceiros.

1.12 Mudanças
A AP se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar ou substituir qualquer
parte deste Contrato. É de sua responsabilidade verificar este Contrato
periodicamente quanto a mudanças. Seu uso continuado ou acesso ao Serviço após
a publicação de quaisquer alterações a este Contrato constitui aceitação dessas
alterações. A AP também poderá, no futuro, oferecer novos serviços e / ou recursos
por meio do Serviço (incluindo o lançamento de novas ferramentas e recursos e

modificação, bem como a finalização de recursos lançados). Tais novos recursos e /
ou serviços estarão sujeitos aos termos e condições deste Contrato.
1.13 Rescisão
A AP poderá rescindir seu acesso a toda ou qualquer parte do Serviço a qualquer
momento, com ou sem motivo, com ou sem aviso prévio, em vigor imediatamente.
Se você deseja rescindir este Contrato ou sua conta de AP (se tiver um), você pode
simplesmente interromper o uso do Serviço. A AP pode encerrar o Serviço
imediatamente como parte de um encerramento geral do nosso serviço. Todas as
disposições deste Contrato que, por sua natureza, sobreviverão à rescisão,
incluindo, sem limitação, disposições sobre propriedade, isenções de garantia,
indenização e limitações de responsabilidade.
1.14 Estornos
Se recebermos uma contestação ou uma disputa de pagamento (por exemplo,
dispensa do PayPal) de uma empresa ou banco de cartão de crédito, seu serviço e /
ou projeto será suspenso sem aviso prévio. Uma taxa de estorno de USD$ 100
(emitida para recuperar as taxas repassadas a nós pela empresa de crédito), mais
quaisquer saldos acumulados como resultado do estorno(s) devem ser pagos
integralmente antes que o serviço seja restaurado, arquivos entregues ou qualquer
outro trabalho é feito. Em vez de emitir um estorno, entre em contato conosco para
resolver quaisquer problemas de faturamento. Solicitar um estorno ou abrir uma
disputa do PayPal por uma cobrança válida é uma fraude e nunca é um meio
apropriado ou legal de obter um reembolso.
1.15 Renúncia de Garantias
O serviço é fornecido "como está". A AP e seus fornecedores e licenciantes
renunciam a todas as garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo,
sem limitação, as garantias de comercialização, adequação a uma finalidade
específica e não violação. Nem a AP nem seus fornecedores e licenciantes dão
qualquer garantia de que o Serviço estará livre de erros ou que o acesso a ele será
contínuo ou ininterrupto. Você entende que você faz o download ou obtém conteúdo
ou serviços através do Serviço, a seu próprio critério e risco.
1.16 Limitação de Responsabilidade
Você compreende e concorda expressamente que a AP não será responsável por
nenhum dano direto, indireto, incidental, especial, consequencial ou exemplar,
incluindo, mas não limitado a, danos por lucros cessantes, ágio, uso, dados ou
outras perdas intangíveis (mesmo se A AP foi avisada da possibilidade de tais
danos), resultantes de: (i) o uso ou a incapacidade de usar o serviço; (ii) o custo de
aquisição de bens e serviços substitutos resultantes de quaisquer bens, dados,
informações ou serviços adquiridos ou obtidos ou mensagens recebidas ou
transações realizadas através ou a partir do serviço; (iii) acesso não autorizado ou
alteração de suas transmissões ou dados; (iv) declarações ou conduta de terceiros
no serviço; (v) quaisquer bugs surgindo no aplicativo; (vi) corrupção de aplicativos,
ataques de hackers, segurança do aplicativo ou qualquer outro assunto relacionado
ao serviço; (vii) qualquer rejeição do seu aplicativo móvel de qualquer loja de
aplicativos móveis ou mercado; (viii) por quaisquer valores que excedam as taxas
pagas por você à AP sob este contrato durante o período de 12 (doze) meses antes
da causa da ação. A AP não terá nenhuma responsabilidade por qualquer falha ou

atraso devido a questões além de seu controle razoável. O exposto acima não se
aplica na medida proibida pela lei aplicável.
1.17 Representação Geral e Garantia
Você declara e garante que (i) seu uso do Serviço estará em estrita conformidade
com a Política de Privacidade da AP, com este Contrato e com todas as leis e
regulamentos aplicáveis (incluindo, sem limitação, quaisquer leis ou regulamentos
locais em seu país, estado e cidade). , ou outra área governamental, em relação à
conduta online e conteúdo aceitável, e incluindo todas as leis aplicáveis relativas à
transmissão de dados técnicos exportados dos Estados Unidos ou do país em que
você reside) e (ii) seu uso do Serviço não infringirá ou apropriar-se indevidamente
dos direitos de propriedade intelectual de terceiros.
1.18 Indenização
Você concorda em indenizar e isentar a AP, seus contratados e seus licenciadores e
seus respectivos diretores, executivos, funcionários e agentes, de e contra todas e
quaisquer reivindicações, danos, obrigações, perdas, responsabilidades, custos ou
débitos e despesas ( incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios)
decorrentes de: (i) seu uso e acesso ao Serviço; (ii) sua violação de qualquer termo
destes Termos; (iii) sua violação de qualquer direito de terceiros, incluindo, sem
limitação, qualquer direito autoral, propriedade intelectual ou direito de privacidade;
ou (iv) qualquer reclamação de que seu Conteúdo causou dano a terceiros; ou (v)
qualquer rejeição de seu aplicativo móvel de qualquer loja ou mercado de aplicativos
para dispositivos móveis, por qualquer motivo. Esta obrigação de defesa e
indenização sobreviverá a estes Termos e ao seu uso do Serviço.

1.19 User Generated Apps
Todos os aplicativos criados em nossa plataforma são Aplicativos Gerados pelo
Usuário, a AP não endossa e não tem controle sobre os Aplicativos Gerados pelo
Usuário enviados por você ou por outras pessoas e não aceita nenhuma
responsabilidade relacionada ou decorrente dela. O Aplicativo de Conteúdo Gerado
pelo Usuário criado através do Site não é necessariamente revisado pela AP antes
de ser publicado no Market Place e não reflete necessariamente as opiniões ou
políticas da AP. Se, a qualquer momento, a AP escolher, a seu exclusivo critério,
monitorar o Marketplace, a AP não assume responsabilidade por Aplicativos
Gerados pelo Usuário, nenhuma obrigação de modificar ou remover quaisquer
Aplicativos Gerados pelo Usuário inadequados ou imprecisos e nenhuma
responsabilidade pela conduta do usuário. enviar qualquer aplicativo gerado pelo
usuário. A AP não oferece garantias, expressas ou implícitas, quanto à adequação,
precisão ou confiabilidade de qualquer Conteúdo e outros materiais no Marketplace.
Não obstante, o Administrador reserva-se o direito de impedir que você envie o
Aplicativo Gerado pelo Usuário e edite, restrinja ou remova qualquer Aplicativo
Gerado pelo Usuário por qualquer motivo a qualquer momento. Você concorda que o
Administrador não aceitará nenhuma responsabilidade se impedirmos, a nosso
exclusivo critério, que o seu Aplicativo Gerado pelo Usuário seja enviado, ou que o
editemos, restrinja ou remova. Você também concorda em permitir que qualquer
outro usuário deste Site e qualquer site de terceiros no qual seu Aplicativo Gerado
pelo Usuário possa ser incluído, para acessar, visualizar, armazenar e reproduzir o
material para o uso pessoal desse usuário.

1.20 Serviços de terceiros e provedores de aplicativos de terceiros
Aplicativos de AP utilizam vários serviços de terceiros, incluindo mas não limitado a
PubNub, Facebook, Google (YouTube, Mapas, Firebase, Sheets, API.AI), Sinch,
Vuforia, AWS e outros. Você reconhece que a licença para cada Serviço de Terceiros
que você obtém é um contrato vinculativo entre você e o Provedor do Aplicativo.
Para aplicativos de terceiros, você reconhece que (i) está adquirindo a licença para
cada aplicativo de terceiros do provedor de aplicativos; (ii) a AP não está atuando
como agente do Provedor do Aplicativo ao fornecer a cada um desses Aplicativos de
Terceiros para você; e (iii) a AP não faz parte da licença entre você e o Provedor de
Aplicativos em relação a esse Aplicativo de Terceiros. O Fornecedor do Aplicativo de
cada Aplicativo de Terceiros é o único responsável por esse Aplicativo de Terceiros,
o conteúdo do mesmo, quaisquer garantias na medida em que tais garantias não
tenham sido negadas e quaisquer reivindicações que você ou qualquer outra parte
possam ter relacionadas a esse Aplicativo de terceiros. No caso de Aplicativos de
Terceiros, a Taxa de Licença é definida como critério exclusivo do Provedor de
Aplicativos de Terceiros e o PA não coleta a Taxa de Licença em nome do Provedor
de Aplicativos de Terceiros, você terá que pagar isso diretamente para o provedor de
aplicativos de terceiros. O Licenciante pode alterar a Taxa de Licença a qualquer
momento.

1.21 Recursos Beta
Algumas versões da plataforma AP contêm recursos beta como (Taxi, Food Court,
Augmented Reality, Messenger, Chatbot). Lançamos esses recursos beta para
coletar feedback sobre sua implementação, para que possamos melhorá-los.
Valorizamos qualquer feedback sobre esses recursos beta, pois isso nos permite
fornecer o melhor produto possível. A disponibilidade dos recursos beta será
documentada nas notas da versão para cada lançamento específico. Outra
documentação estará disponível através da seção de suporte do AP. Consulte as
notas de versão e a documentação sobre como ativar e usar esses recursos beta.
Por favor, tome nota das seguintes limitações relativas aos recursos beta:
• Recursos beta podem estar incompletos; versões futuras podem incluir mais
funcionalidades para completar os recursos
• Os recursos beta podem mudar em versões futuras, dependendo dos feedbacks
• Embora tenhamos como objetivo a compatibilidade com versões anteriores, o AP
não garante a compatibilidade retroativa entre os lançamentos mensais dos recursos
beta
• Os recursos beta não são cobertos por nenhum SLA e não fazem parte de nossa
plataforma de revendedores
• Valorizamos o feedback, incluindo tickets descrevendo problemas com recursos
beta, mas esses tickets não serão processados de acordo com seu SLA
• Não podemos garantir correções oportunas para quaisquer problemas que você
encontrar com os recursos beta
• Recursos beta não devem ser usados para aplicativos de produção
• Recursos beta podem conter bugs, o que poderia levar à corrupção de dados
1.22 Informação Pessoal de Crianças
A AP não coleta intencionalmente nenhuma informação pessoal de crianças
menores de 16 anos. Se você tem menos de 16 anos, por favor, não envie nenhuma
informação pessoal através de nossos sites ou aplicativos. Encorajamos os pais e

responsáveis legais a monitorar o uso da Internet de seus filhos e a ajudar a aplicar
esta política, instruindo os filhos a nunca fornecer informações pessoais por meio
dos sites ou aplicativos sem a permissão deles. Se você tiver motivos para acreditar
que uma criança menor de 16 anos nos forneceu informações pessoais por meio
dos Sites ou Serviços, entre em contato conosco pelo endereço
security@appypie.com, e faremos todos os esforços comercialmente razoáveis para
excluir essas informações.
1.23 Direitos de propriedade de dados
Você é dono do Aplicativo, os dados do aplicativo (conteúdo) e retém os direitos
autorais e quaisquer outros direitos que você já detém no Aplicativo que você cria,
envia, publica, transmite ou exibe no Serviço, incluindo quaisquer direitos de
propriedade intelectual que subsistem nesse Aplicativo e seu Conteúdo do Usuário,
e você é responsável por proteger esses direitos. No entanto, reservamos os direitos
de bloquear seu aplicativo para edição ou atualização adicionais, caso sua
assinatura seja cancelada.
1.24 Questões Legais e Jurisdição
Este acordo será regido pelas leis da Commonwealth de Virginia. No caso de
qualquer controvérsia surgir sob este contrato, as partes concordam em renunciar a
todas as objeções jurisdicionais e locais e a ter todas essas disputas submetidas e
ouvidas perante os Tribunais de Fauquier, Virgínia. No entanto, a AP reserva-se o
direito de procurar uma resolução no Tribunal de Pequenas Causas do Condado de
Fauquier para obter fundos em disputa no Limite do Tribunal de Pequenas Causas
ou abaixo. O não pagamento resultará na aceleração do valor mínimo deste contrato
a ser pago integralmente. Você reconhece que, no caso de tal aceleração, o valor
mínimo deste contrato será devido e a pagar como danos mínimos liquidados,
porque tal saldo terá uma proporção razoável da perda provável mínima da AP do
seu não pagamento, a quantia da perda real da AP sendo incapaz de calcular. O
Cliente concorda em pagar todos os custos e despesas, incluindo, mas não limitado
a, honorários advocatícios e custas judiciais, pela coleta e / ou execução de
qualquer obrigação sob este contrato, seja ou não uma ação judicial ou arbitragem
seja iniciada.

