TERMOS DO CONTRATO DE SERVIÇO
(Para o App Nokia WiFi usado em produtos Android)
Este é um acordo legal entre você, individualmente, se você concorda com ele em sua
própria capacidade, ou se você estiver autorizado a celebrar este acordo em nome da sua
empresa ou outra organização, então a entidade em benefício da qual você agir, (doravante
“Você”) e Nokia Apps Distribution LLC e suas afiliadas, conforme definido abaixo
(“Licenciante”) em relação ao uso dos recursos e serviços (os “Serviços”) disponíveis ou
habilitado em um dispositivo WiFi Nokia (“Dispositivo”), o software aplicativo Nokia WiFi
(“Aplicativo Licenciado”), o website Nokia WiFi (“Website”) ou o Portal Inicial ou qualquer
software incorporado nos dispositivos (“Software”). “Afiliada” significa uma entidade que é
controlada por, que controla ou que está sob controle comum do Licenciante, onde
“controle” significa a propriedade direta ou indireta de mais de 50% das ações ou
interesses com direito a voto para seus diretores. ou o equivalente, enquanto subsistir tal
direito ou poder equivalente sobre a sua gestão.
Ao fazer o download, instalar ou usar os Serviços, você concorda em ficar vinculado aos
termos deste Contrato de Termos de Serviço (“Contrato”). Se você não concordar com os
termos deste Contrato, você não terá direito a usar os Serviços e deverá desinstalar os
Serviços de quaisquer dispositivos nos quais esteja instalado. Este Contrato está sujeito a
alterações pelo Licenciante a qualquer momento. Você pode revisar a versão mais atual
deste Contrato a qualquer momento em www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/.
Reservamo-nos o direito de atualizar, alterar ou substituir qualquer parte destes Termos de
Serviço publicando atualizações e/ou alterações em nosso site. É sua responsabilidade
verificar periodicamente o site em busca de alterações. O seu uso continuado dos
seguintes Serviços após a publicação de quaisquer alterações constitui aceitação dessas
alterações.
ESTE CONTRATO CONTÉM UMA CLÁUSULA INDIVIDUAL OBRIGATÓRIA E A DISPOSIÇÃO DE
RENÚNCIA POR AÇÃO DE CLASSE/POR JURI NA SEÇÃO 18. NA MEDIDA EM QUE SE APLICAR,
ESTA DISPOSIÇÃO REQUER O USO DE ARBITRAGEM INDIVIDUALMENTE PARA RESOLVER
DISPUTAS, EM VEZ DE JULGAMENTO POR JURI OU AÇÕES DE CLASSE.
Os Serviços, e quaisquer informações, dados, textos e/ou outros materiais disponíveis no
ou através dos Serviços, incluindo todos os direitos, sem limitação, incluindo título e
direitos de propriedade intelectual, são de propriedade do Licenciante e/ou seus
licenciantes e são protegidos por disposições do tratado internacional e todas as demais
leis nacionais aplicáveis do país em que está sendo usado.
Os Serviços são licenciados, não vendidos, a você para uso somente sob os termos deste
Contrato, a menos que os Serviços sejam acompanhados por um contrato de licença
separado, caso em que os termos desse contrato de licença separado governarão, sujeito à
sua aceitação prévia de esse contrato de licença separado. O Licenciador reserva-se a
todos os direitos que não sejam expressamente concedidos a você.

Seu uso e participação em determinados Serviços ou a compra de um Dispositivo podem
estar sujeitos a termos adicionais (os "Termos Adicionais"), incluindo, entre outros, (1) a
Política de Privacidade do Licenciante (consulte a seção 6), (2 quaisquer garantias ou
termos adicionais de compra que o Licenciante incluiu com o Seu Dispositivo, incluindo,
mas não limitado à Garantia Limitada de hardware em www.nokia.com/wifi/legal/warranty/;
e (3) quaisquer termos ou condições adicionais que o Licenciante possa fornecer de tempos
em tempos. Se este Contrato for inconsistente com os Termos Adicionais, os Termos
Adicionais prevalecerão em relação a tal Serviço ou Dispositivo.

1. Âmbito da Licença
Esta licença concedida a você pelo Licenciante para o Aplicativo Licenciado é limitada a uma
licença não exclusiva, intransferível, revogável e não atribuível para usar o Aplicativo
Licenciado em qualquer produto operado sob o controle do Sistema operacional Android.
Esta licença concedida a você pelo Licenciante para o Software está limitada a uma licença
não exclusiva, intransferível, revogável e não atribuível para instalar e usar o Software em
um ou mais Dispositivos que você adquiriu do Licenciante.

2. Restrições de Uso e Limitações em Seus Direitos
Esta licença não permite que você use o Aplicativo Licenciado em qualquer produto Android
ou use o Software em qualquer Dispositivo ou produto que você não possua ou controle, e
você não poderá distribuir ou fazer os Serviços disponível em uma rede onde poderia ser
usado por vários dispositivos ao mesmo tempo que não são de propriedade ou controlados
por você. Você não pode alugar, arrendar, emprestar, vender, redistribuir ou sublicenciar os
Serviços. Você não pode copiar (exceto conforme expressamente permitido por esta licença
e as Regras de Uso), descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, tentar derivar o
código fonte, modificar ou criar trabalhos derivados dos Serviços, quaisquer atualizações
ou qualquer parte deste (exceto se e somente na medida em que qualquer restrição
anterior seja proibida pela lei aplicável ou na extensão permitida pelos termos de
licenciamento que regem o uso de quaisquer componentes de código aberto incluídos nos
Serviços). Você não pode acessar os Serviços para criar um site, aplicativo ou serviço similar
ou competitivo. Qualquer tentativa de fazer isso é uma violação dos direitos do Licenciante
e de seus licenciantes. Você concorda que só utilizará os Serviços de uma maneira que
cumpra com todas as leis aplicáveis, incluindo as leis locais do país ou região em que você
reside ou nas quais você faz o download ou usa os Serviços, incluindo, mas não se limitando
a, restrições aplicáveis direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. Você
não pode remover ou destruir quaisquer avisos de direitos autorais ou outras marcas
registradas contidas nos Serviços e/ou nos Dispositivos. Você não deve usar os Serviços de
tal maneira que viole os direitos de terceiros, inclusive por infração ou apropriação indevida
de quaisquer direitos de propriedade intelectual, leis de privacidade ou outros direitos de
terceiros.

Se você violar essas restrições, o Licenciante poderá rescindir este Contrato sem aviso
prévio e você poderá estar sujeito a processos e danos e será obrigado a manter a
Licenciante isenta de quaisquer danos decorrentes de tal violação. Os Serviços não são
projetados, fabricados ou planejados para uso em qualquer ambiente no qual a falha dos
Serviços possa resultar em morte, lesões corporais ou danos físicos ou ambientais graves,
como no projeto ou operação de instalações nucleares, navegação ou sistemas de
comunicação, controle de tráfego aéreo, máquinas de suporte direto à vida, ou sistemas de
armas ou no controle on-line de equipamentos em qualquer ambiente perigoso que exija
desempenho à prova de falhas (“Atividades Ultra-perigosas”). O Licenciante e os
distribuidores se isentam especificamente de qualquer garantia expressa ou implícita de
adequação para Atividades Ultra-perigosas. Você declara e garante que não usará os
Serviços para tais fins. Você concorda em defender e indenizar o Licenciante contra
qualquer perda, responsabilidade ou dano de qualquer tipo que o Licenciante incorra como
resultado de sua violação da garantia na sentença anterior.
O uso dos Serviços pode ser suspenso temporariamente sem aviso prévio para manutenção
e reparo, motivos de segurança, falha do sistema ou outras circunstâncias, ou um Serviço
pode ser permanentemente descontinuado a critério do Licenciante.

Os dispositivos vendidos nos Estados Unidos não possuem Certificação CE e destinam-se
apenas aos EUA. Este Dispositivo cumpre a parte 15 das Normas FCC dos EUA. A
operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Os Dispositivos não podem causar
interferências prejudiciais e (2) os Dispositivos devem aceitar qualquer interferência
recebida, incluindo interferências que podem causar operações indesejadas.

3. Termos que regem atualizações
O Licenciante pode, de tempos em tempos, desenvolver patches, correções de bugs,
atualizações, atualizações e outras modificações no desempenho dos Serviços, envolvendo
conectividade básica, configuração e atualizações por via aérea (“Atualizações”). Os termos
desta licença regerão quaisquer Atualizações fornecidas pelo Licenciante que substituam
e/ou complementem os Serviços originais, a menos que tal Atualização seja acompanhada
por uma licença separada, caso em que os termos dessa licença prevalecerão.
Ao usar os Serviços, você consente com o download e a instalação automáticos dessas
Atualizações, que podem ser baixadas e instaladas automaticamente em Seu dispositivo
móvel e Dispositivos, conforme aplicável, sem fornecer qualquer aviso adicional ou receber
qualquer consentimento adicional.
Se você não quiser tais atualizações, seus únicos recursos (i) para Atualizações de
Aplicativos Licenciados é desativar a funcionalidade de atualização automática nas
configurações do seu dispositivo móvel ou excluir o aplicativo licenciado do seu dispositivo
móvel ou (ii) para Atualizações de Software é encerrar sua conta do Nokia WiFi e interrompa

o uso de seus dispositivos. Se, posteriormente, você desfizer um dos itens anteriores (por
exemplo, ativando a funcionalidade de atualização automática em seu dispositivo móvel ou
reiniciando o uso de seu dispositivo), você entende que o download e a instalação
automáticos de atualizações serão reiniciados e você concorda com essa atualização
automática. Na medida em que quaisquer Atualizações não sejam instaladas
automaticamente, você reconhece que pode ser necessário instalar Atualizações para
continuar a usar ou acessar a funcionalidade completa dos Serviços e Dispositivos e
concorda em instalar prontamente tais Atualizações.

4. Suporte e Manutenção
O Licenciante não tem obrigação de fornecer a você suporte técnico ou outro, a menos que
seja acordado separadamente por escrito entre você e o Licenciante. No caso de tal suporte
dado pelo Licenciante, você entende e concorda que o suporte foi dado “como está” e
“conforme disponível” e o Licenciante não terá obrigações ou responsabilidades
relacionadas a tal suporte.

5. FOSS
Os Serviços contêm software livre ou de código aberto (“FOSS”) ao qual se aplicam as
obrigações de licença de terceiros. As informações de Conformidade de Código Aberto
estão disponíveis em www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ indicando a licença
sob a qual tal FOSS foi lançado e contendo confirmações, legendas e/ou avisos necessários.
A menos que de outra forma ditado por uma licença FOSS (como GPL, LGPL e Affero GPL)
que exige que o Licenciante conceda os mesmos direitos às partes a quem nós
distribuímos, seus direitos de usar, copiar e distribuir (se aplicável) o FOSS é regido por este
Contrato e não pela licença FOSS originalmente aplicável ao FOSS.
Esteja ciente de que, se Você modificar o Software Nokia de alguma forma, incluindo, sem
limitação, a atualização da imagem do consumidor de acordo com as instruções disponíveis
em https://resources.nokia.com/asset/300001, o Produto poderá ser afetado e tornar-se
não mais adequado para a finalidade a que se destina. Sua garantia pode ser anulada em
caso de (i) modificações diferentes dos técnicos autorizados pela Nokia; ou (ii) manuseio ou
uso que não esteja de acordo com o Nokia WiFi App, o Nokia WiFi QSR Informações de
Regulamentação e Segurança do Nokia WiFi, ou outras instruções fornecidas pela Nokia;
Para obter mais informações sobre o uso e a garantia dos dispositivos de hardware Nokia
WiFi Beacon, consulte as instruções fornecidas nos folhetos que acompanham o pacote do
produto e informações adicionais disponíveis em www.nokia.com/wifi/legal.

6. Privacidade/Consentimento para Uso de Dados
Quando você está usando o Dispositivo e os Serviços, o Licenciante pode precisar coletar
dados pessoais para fornecer-lhe os Serviços. Dados Pessoais significa os dados que

podem identificar você diretamente. Eles incluem, entre outros, seu endereço de e-mail,
nome, sobrenome, número de telefone, endereço IP, endereço, bem como qualquer outra
informação associada aos Dados Pessoais precedentes que são coletados
automaticamente quando você usa o dispositivo e os serviços, como provedores de
internet em rede, estatísticas de uso de largura de banda de rede, etc. Ao baixar, instalar ou
usar os Serviços, você concorda em estar vinculado aos termos desta seção, a Política de
Privacidade completa do Licenciante em
https://www.nokia.com/en_int/privacy e
a Declaração Suplementar de Privacidade em www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Nós
encorajamos você a rever estas políticas de privacidade com frequência.
O Licenciante também pode coletar e processar informações relacionadas ao Seu
download, instalação e/ou uso dos Serviços, com o objetivo de melhorar a qualidade e o
desempenho de seus produtos, incluindo, mas não se limitando a: Versões de serviços
baixadas, instaladas e/ou usadas, depuração de dados, informações de localização e outras
informações de uso e análise de dados de uso da rede do seu dispositivo e quaisquer
informações coletadas consideradas como Dados Pessoais sob a legislação aplicável
(coletivamente ““Informações de uso”). Você concorda expressamente com a coleta,
armazenamento, processamento e uso de tais Informações de Uso pelo Licenciante. Você
terá o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento e retificar as informações
de uso. Informações de Uso são submetidas anonimamente ao Licenciante. O Licenciante
não compartilhará Informações de Uso associadas a você com terceiros, a menos que o
Licenciante (i) tenha Seu consentimento; (ii) conclua que é exigido por lei ou acredita de boa
fé que o acesso, preservação ou divulgação de tais Informações de Uso é razoavelmente
necessário para proteger um interesse legítimo do Licenciante, seus usuários ou do público;
ou (iii) forneça essas informações em forma agregada anônima ou pseudonimizada.

7. Feedback
Você pode enviar ideias, sugestões e/ou propostas ao Licenciante (incluindo quaisquer
relatórios sobre erros ou erros nos Serviços) (“Feedback”) por sua conta e risco e o
Licenciante não tem obrigações (incluindo, sem limitação, obrigações de confidencialidade)
com relação a tal feedback. Você declara e garante que tem todos os direitos necessários
para enviar o Feedback. Você aceita e concede ao Licenciante um direito e licença
totalmente pagos, isentos de royalties, perpétuos, irrevogáveis, mundiais e totalmente
sublicenciáveis para usar, reproduzir, executar, exibir, distribuir, adaptar, modificar,
reformatar, criar trabalhos derivados, e de outra forma comercial ou não comercialmente
explorar de qualquer maneira o Feedback em uma base não exclusiva, e sublicenciar os
direitos precedentes, com respeito aos Serviços ou produtos ou serviços similares, e que o
Licenciante não tem obrigações (a menos que declarado no aplicável). regulamentos) com
respeito a tal Feedback.

8. Rescisão

Este Contrato entra em vigor a partir da primeira data em que você faz o download e instala
os Serviços. Você pode rescindir este Contrato a qualquer momento, excluindo
permanentemente os Serviços fornecidos pelo Licenciante.
Os seus direitos de usuário final terminam automática e imediatamente, sem aviso prévio
do Licenciante, caso você não cumpra qualquer disposição deste Contrato. Nesse caso,
você deve excluir imediatamente os serviços.
Se Você, direta ou indiretamente, registrar uma Reivindicação (conforme definido abaixo)
de violação de patente contra qualquer entidade alegando que os Serviços, no todo ou em
parte, constituem violação de patente direta ou contributiva ou indução de violação de
patente (uma “Reivindicação”), este Contrato, incluindo todos os direitos concedidos a
você sob este Contrato, pode ser rescindido retroativamente, no todo ou em parte, a partir
da data em que você recebeu os Serviços, a critério do Licenciante.

9. Serviços e Materiais de Terceiros
Os Serviços podem permitir o acesso a serviços e sites executados ou fornecidos pelos
Serviços (os “Serviços Adicionais”) e serviços e sites de terceiros (“Serviços de Terceiros” e
coletivamente com os Serviços Adicionais, os “Serviços Combinados”). O uso dos Serviços
Combinados pode exigir acesso à Internet e que você aceita termos de serviço adicionais.
Você entende que ao usar qualquer um dos Serviços Combinados, você pode encontrar
conteúdo que possa ser considerado ofensivo, indecente ou questionável, que conteúdo
pode ou não ser identificado como tendo linguagem explícita, e que os resultados de
qualquer pesquisa ou inserção de um Um determinado URL pode gerar, de forma
automática e não intencional, links ou referências a material censurável. No entanto, você
concorda em usar os Serviços Combinados por sua conta e risco e que o Licenciante não
terá qualquer responsabilidade perante você por conteúdo que possa ser considerado
ofensivo, indecente ou questionável.
Certos Serviços Combinados podem exibir, incluir ou disponibilizar conteúdo, dados,
informações, aplicativos ou materiais de terceiros (“Materiais de Terceiros”) ou fornecer
links para determinados sites de terceiros. Ao usar os Serviços Combinados, você
reconhece e concorda que o Licenciante não é responsável por examinar ou avaliar o
conteúdo, exatidão, integridade, pontualidade, validade, conformidade com direitos
autorais, legalidade, decência, qualidade ou qualquer outro aspecto desses Materiais ou
sites de terceiros. O Licenciante não garante ou endossa e não assume e não terá qualquer
responsabilidade ou responsabilidade perante você ou qualquer outra pessoa por quaisquer
Serviços de Terceiros, Materiais de Terceiros ou sites, ou por quaisquer outros materiais,
produtos ou serviços de terceiros. Materiais de Terceiros e links para outros sites são
fornecidos apenas como uma conveniência para você. A informação financeira apresentada
por qualquer Serviço Combinado é apenas para fins de informação geral e não se destina a
ser considerada como aconselhamento de investimento. Antes de executar qualquer

transação de valores mobiliários com base em informações obtidas através dos Serviços
Combinados, você deve consultar um profissional financeiro. Os dados de localização
fornecidos por qualquer Serviço Combinado são apenas para fins de navegação e não se
destinam a situações em que informações de localização precisas são necessárias ou onde
dados incorretos, imprecisos ou incompletos podem causar morte, danos pessoais, danos à
propriedade ou ao meio ambiente . Nem o Licenciante, nem qualquer um de seus
provedores de conteúdo, garantem a disponibilidade, precisão, integridade, confiabilidade
ou oportunidade das informações de estoque ou dados de localização exibidos por
qualquer Serviço Combinado.
Você concorda que quaisquer Serviços Combinados contenham conteúdo, informações e
materiais proprietários que sejam protegidos por leis de propriedade intelectual e outras
leis aplicáveis, incluindo, sem limitação, direitos autorais, e que você não utilizará tais
conteúdos, informações ou materiais exclusivos de qualquer forma, exceto uso permitido
dos Serviços Combinados. Nenhuma parte dos Serviços Combinados pode ser reproduzida
de qualquer forma ou por qualquer meio. Você concorda em não modificar, alugar,
emprestar, vender, distribuir ou criar obras derivadas com base nos Serviços Combinados,
de qualquer maneira, e você não deve explorar os Serviços Combinados de qualquer forma
não autorizada, incluindo, mas não limitado a, transpondo ou sobrecarregando a
capacidade da rede. Você também concorda em não usar os Serviços Combinados de
qualquer maneira para assediar, abusar, perseguir, ameaçar, difamar ou de outra forma
infringir ou violar os direitos de qualquer outra parte, e que o Licenciante não é de forma
alguma responsável por tal uso por Você, nem para mensagens ou transmissões de assédio,
ameaçadoras, difamatórias, ofensivas ou ilegais que você possa receber como resultado do
uso de qualquer um dos Serviços Combinados.
Além disso, os Serviços de Terceiros e Materiais de Terceiros que podem ser acessados,
exibidos ou vinculados a produtos iOS da marca de Produto Android não estão disponíveis
em todos os idiomas ou em todos os países. O Licenciante não declara que tais Serviços de
Terceiros e Materiais de Terceiros são apropriados ou estão disponíveis para uso em
qualquer local específico. Na medida em que você optar por acessar tais Serviços de
Terceiros e Materiais de Terceiros, você o fará por sua própria iniciativa e será responsável
pelo cumprimento de quaisquer leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às leis locais
aplicáveis. O Licenciante e seus licenciantes reservam-se o direito de alterar, suspender,
remover ou desabilitar o acesso a qualquer Serviço Combinado a qualquer momento, sem
aviso prévio. Em nenhum caso, o Licenciante será responsável pela remoção ou
desabilitação do acesso a qualquer um desses Serviços Combinados. O Licenciante também
pode impor limites ao uso ou acesso a determinados Serviços Combinados, em qualquer
caso e sem aviso ou responsabilidade.

10. SEM GARANTIA
OS SERVIÇOS E OS SERVIÇOS ADICIONAIS SÃO FORNECIDOS A VOCÊ SEM GARANTIA. VOCÊ
PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO, PROVÍNCIA OU

PAÍS. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, O LICENCIANTE NÃO EXCLUI, LIMITA OU
SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE VOCÊ TEM, INCLUINDO OS QUE PODEM DECORRER DA
NÃO CONFORMIDADE DE UM CONTRATO DE VENDAS. PARA UMA COMPLETA COMPREENSÃO
DOS SEUS DIREITOS, VOCÊ DEVE CONSULTAR AS LEIS DO SEU ESTADO, PROVÍNCIA OU PAÍS.
VOCÊ RECONHECE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE O USO DOS SERVIÇOS E DOS
SERVIÇOS ADICIONAIS É POR SUA CONTA E RISCO E QUE TODO O RISCO QUANTO À
QUALIDADE, DESEMPENHO, PRECISÃO E ESFORÇO SATISFATÓRIOS FICA COM VOCÊ. NO
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, OS SERVIÇOS E SERVIÇOS
ADICIONAIS SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, COM
TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, E A LICENCIANTE RENUNCIA A
TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES COM RESPEITO AOS SERVIÇOS E SERVIÇOS
ADICIONAIS, EXPRESSOS, IMPLÍCITOS OU ESTATUTÁRIOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO,
QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, DE EXATIDÃO,
DE USO PACÍFICO, E NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS.
O LICENCIANTE NÃO GARANTE CONTRA INTERFERÊNCIA COM A SUA APRECIAÇÃO DOS
SERVIÇOS, QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS OU OS SERVIÇOS REALIZADOS OU FORNECIDOS
PELOS SERVIÇOS ATENDERÃO AOS SEUS REQUISITOS, QUE O FUNCIONAMENTO DOS
SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS, OU QUE DEFEITOS NOS SERVIÇOS
SERÃO CORRIGIDOS.
VOCÊ RECONHECE AINDA QUE OS SERVIÇOS NÃO SEJAM DESTINADOS OU ADEQUADOS AO
USO EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES ONDE A FALHA OU ATRASOS, OU ERROS OU
IMPRECISÕES NO CONTEÚDO, DADOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELOS SERVIÇOS
POSSAM CONDUZIR A MORTE, FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS
GRAVES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ATIVIDADES ULTRA-PERIGOSAS.
NENHUMA INFORMAÇÃO OU AVISO ORAL OU ESCRITO FORNECIDO PELO LICENCIANTE OU
SEU REPRESENTANTE AUTORIZADO CRIARÁ UMA GARANTIA. SE OS SERVIÇOS TIVEREM
DEFEITOS, VOCÊ ASSUME O CUSTO TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS OU
CORREÇÕES NECESSÁRIOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE
GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES AOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS APLICÁVEIS DE UM
CONSUMIDOR, PORTANTO, A EXCLUSÃO E AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A
VOCÊ.

11. Limitação de Responsabilidade
ATÉ ONDE NÃO PROIBIDO POR LEI, EM NENHUM CASO, A LICENCIANTE SERÁ RESPONSÁVEL
POR DANOS PESSOAIS, OU POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU
CONSEQUENTE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE
DADOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU QUALQUER OUTROS DANOS OU PERDAS
COMERCIAIS, DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USAR OS SERVIÇOS, POR

QUALQUER CAUSA, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE (CONTRATO,
ATO ILÍCITO OU OUTRO) E MESMO SE O LICENCIANTE TIVER AVISADO DA POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS . ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR DANOS PESSOAIS OU INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PORTANTO, ESTA LIMITAÇÃO
PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. Em nenhuma circunstância a responsabilidade total do
Licenciante perante você por todos os danos (além do que possa ser exigido pela legislação
aplicável em casos que envolvam danos pessoais) excederá o valor de cinquenta dólares
americanos (US$ 50,00). As limitações precedentes serão aplicadas mesmo se a solução
acima indicada falhe em seu propósito essencial.
POR FAVOR, TAMBÉM FAÇA BACKUP DE TODOS OS DADOS E CONTEÚDOS ARMAZENADOS
EM SEU DISPOSITIVO NOKIA WIFI ANTES DE LEVAR SEU DISPOSITIVO PARA SERVIÇO, UMA
VEZ QUE AS ATIVIDADES DE SERVIÇO PODEM APAGAR TODOS OS DADOS DO SEU
DISPOSITIVO NOKIA WI-FI. A LICENCIANTE E SEUS CENTROS DE SERVIÇOS AUTORIZADOS
NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA DE SEUS DADOS, PROGRAMAS OU INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS.

12. Indenização
Você concorda em defender, indenizar e isentar o Licenciante e seus licenciantes de
quaisquer reclamações, danos, responsabilidades, perdas, custos, processos ou despesas,
incluindo honorários advocatícios razoáveis incorridos pelo Licenciante ou licenciantes
como resultado de seu acesso ou uso de licenças. os Serviços a qualquer momento; Sua
violação deste Contrato ou qualquer lei ou regulamento aplicável; qualquer violação ou
alegada violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros causados pela sua
utilização ou exploração dos Serviços; ou quaisquer disputas ou problemas entre você e
qualquer terceiro. O Licenciante se reserva o direito de assumir a defesa exclusiva de
qualquer assunto sujeito a indenização por você (e sem limitar suas obrigações de
indenização com relação a tal questão), e neste caso, você concorda em cooperar com a
defesa do Licenciante de tal reivindicação.

13. Exportação
Você reconhece que os Serviços podem estar sujeitos às leis e regulamentos de exportação
dos Estados Unidos, da União Europeia e/ou de outros países (cumulativamente, “Leis de
Exportação”). Você não deve importar, usar, distribuir, exportar, reexportar, transferir ou
transmitir os Serviços (mesmo se incorporados a outros itens) em violação às Leis de
Exportação. Você concorda em cooperar totalmente com o Licenciante em qualquer
auditoria ou inspeção oficial ou não oficial relacionada aos regulamentos de controle de
exportação ou regulamentos de importação aplicáveis e indenizará, defenderá e isentará o
Licenciante e os licenciantes de ou em conexão com qualquer violação desta seção por
você.

Eu declaro e garanto que; (i) Você não está localizado em um país que está sujeito a um
embargo do governo dos EUA ou que tenha sido designado pelo governo dos EUA como um
país "que apóia terroristas"; e (ii) você não está listado em nenhuma lista de partes
proibidas ou restritas do governo dos EUA.

14. Nenhuma Licença Implícita ou Licença de Patente
Não há licenças implícitas ou outros direitos implícitos concedidos sob este Contrato, e
todos os direitos, exceto aqueles expressamente concedidos neste documento,
permanecerão com o Licenciante e seus licenciantes. Além disso, nenhuma licença ou
imunidade é concedida à combinação dos Serviços com qualquer outro software ou
hardware não fornecido pelo Licenciante sob este Contrato.
Nenhuma licença para quaisquer patentes do Licenciante é concedida sob este Contrato.
Todos os direitos e licenças não expressamente previstos neste Contrato são reservados
pelo Licenciante e/ou seus licenciantes.

15. Usuários Finais do Governo dos EUA
Os Serviços e a documentação relacionada são "Itens Comerciais," conforme tal termo é
definido em 48 C.F.R. §2.101, consistindo de "Software de Computador Comercial" e
"Documentação de Software de Computador Comercial," conforme tais termos são
utilizados em 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, conforme aplicável. Consistente
com 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4, conforme aplicável, o
Software de Computador Comercial e a Documentação de Software de Computador
Comercial estão sendo licenciados aos usuários finais do Governo dos EUA (a) apenas como
Itens Comerciais e (b) apenas com aqueles direitos conforme concedidos a todos os outros
usuários finais de acordo com os termos e condições contidos no presente. Direitos não
publicados reservados sob as leis de direitos autorais dos Estados Unidos.

16.

Política de Marca Comercial

Nokia é uma marca registrada da Nokia Corporation. Outros nomes de produtos e empresas
mencionados no site do Nokia WiFi (“Website”), o Aplicativo Licenciado e/ou os materiais do
produto Dispositivo podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus
respectivos proprietários. Seu acesso ao Website e/ou uso dos materiais dos Aplicativos
Licenciados e/ou Dispositivos não deve ser interpretado como concessão, por implicação,
preclusão ou de outra forma, de qualquer licença ou direito de usar quaisquer marcas que
apareçam no Site, o Aplicativo Licenciado, e/ou os materiais do produto Dispositivo sem o
consentimento prévio por escrito do Licenciante ou do proprietário de terceiros. Sem
limitar a generalidade do exposto acima, você está proibido de usar quaisquer dessas
marcas como um hiperlink para o Website ou qualquer outro website da Licenciante.

17. Invalidação Parcial
Se qualquer dos termos, acordos ou provisões deste Acordo, ou a aplicação deste a
qualquer parte ou circunstância, deva ser invalidade ou inexiquível a qualquer extensão, o
restante deste Acordo, ou a aplicação de tais termos, acordos ou provisões a outras partes
ou circunstâncias que aquelas as quais seja inválido ou inexiquível, não deve ser afetado
com isso, e cada termos, acordos ou provisões deste Acordo deve ser válido e executável à
sua extensão máxima permitida por lei.

18. Escolha de Lei
As leis do Estado de Nova York, excluindo seus conflitos de leis, regem esta licença e seu
uso dos Serviços, incluindo, sem limitação, sua construção, interpretação, desempenho e
execução, exceto se você estiver usando os Serviços fora de América do Norte ou América
do Sul, caso em que as leis da França regulam todas as questões decorrentes ou
relacionadas a este Contrato. Seu uso dos Serviços também pode estar sujeito a outras leis
locais, estaduais, nacionais ou internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre
Contratos para a Venda Internacional de Bens não se aplica ao presente Contrato.
Todos os litígios entre as partes serão resolvidos em conformidade com as Regras de
Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional por três (3) árbitros
designados em conformidade com as Regras. Nos casos em que as leis do Estado de Nova
York se aplicam, a arbitragem deve ocorrer em Nova York, Nova York. Nos casos em que as
leis da França se aplicam, a arbitragem deve ocorrer em Genebra, na Suíça. Qualquer
arbitragem sob este Acordo ocorrerá numa base individual: arbitragens de classe e ações
de classe não são permitidas. VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE, AO ENTRAR NO PRESENTE
ACORDO, VOCÊ E A LICENCIADA ESTÃO ALCANÇANDO O DIREITO DE TESTE PELO JÚRI OU
DE PARTICIPAR DE UMA AÇÃO DE CLASSE.
Não obstante o acima exposto, o Licenciante terá o direito de instaurar uma ação em um
tribunal de jurisdição competente para medida cautelar ou outra reparação equitativa até a
decisão final do árbitro.

19. Integralidade do Contrato
Este é o contrato integral entre o Licenciante e o Cliente relacionado aos Serviços, e
substitui quaisquer representações, discussões, compromissos, contratos de usuário final,
comunicações ou publicidade relacionados aos Serviços.

FIM DOS TERMOS DE SERVIÇO

