Termos de Uso
Válido a partir de: 01 de Maio de 2020
Os termos do contrato ("Termos de Uso") regulam o relacionamento entre você e a
empresa VERSUS4U GmbH (número de registro comercial CH-280.4.023.745-8 e
número de identificação fiscal de vendas CHE-324.094.654 MWST) com sede social
na Suíça, relatada em Winterhalde 33, 4451 Wintersingen, Suíça (doravante
"VERSUS4U", "nós" ou "nós"), com relação ao uso do serviço oferecido pela
VERSUS4U, em particular o jogo e o website (coletivamente como o "Serviço"). A
sua utilização do Serviço também é regida pela Política de Privacidade da
VERSUS4U, que é parte integrante deste Contrato.
Para a relação comercial entre você e a VERSUS4U aplicam-se exclusivamente
estes termos de uso em sua versão válida no momento da conclusão do contrato.
Condições divergentes não são reconhecidas, a menos que a VERSUS4U concorde
expressamente por escrito com a sua validade.
Você deve concordar com estes Termos de Uso e com a Política de Privacidade
antes de utilizar qualquer serviço da VERSUS4U. Você também pode ser obrigado a
abrir uma conta dentro do jogo. Ao utilizar nosso serviço, em particular ao se
registrar dentro do jogo, você confirma que tem 16 anos de idade ou mais e que leu
e aceitou estes Termos de Uso. Se você for menor de 18 anos, você também
confirma que seu tutor legal também leu e concorda com estes Termos de Uso. Se
você acessar o Serviço a partir de um site de rede social (por exemplo, Facebook,
Instagram ou Google+), você deve seguir os Termos de Uso deles, bem como os
nossos Termos de Uso.
AO UTILIZAR, INSTALAR OU ACESSAR DE OUTRA FORMA O SERVIÇO, VOCÊ
ACEITA OS TERMOS DE USO. VOCÊ NÃO PODE USAR, INSTALAR OU ACESSAR
O SERVIÇO SEM A SUA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO.
A VERSUS4U reserva-se o direito de alterar, modificar, adicionar ou remover partes
destes Termos de Uso a qualquer momento e a seu exclusivo critério. Os Termos de
Uso alterados serão publicados no Serviço com antecedência e especificarão a data
de vigência. Exceto por isso, os ajustes que não são razoáveis para você, por
exemplo, ajustes que dizem respeito aos serviços do Serviço que já foram
reservados com custos e que seriam desvantajosos para você. Os ajustes são
considerados aprovados se você não apresentar objeção dentro de 8 semanas após
notificação por e-mail para rechtsanfragen@versus4u.com, onde a VERSUS4U
indicará expressamente o direito de objeção e as conseqüências de uma objeção
omitida. Se você não concordar com a versão adaptada dos Termos de Uso ou com
a Política de Privacidade da VERSUS4U, seu direito de usar o Serviço termina no
momento em que a versão adaptada entrar em vigor e nenhum outro uso será
permitido. A VERSUS4U pode alterar os Termos de Uso, não obstante as
disposições acima, se
• os ajustes são apenas de vantagem para você
• os ajustes são puramente técnicos ou devido a um processo de sistema e não
têm um impacto significativo sobre você
• A VERSUS4U é obrigada, devido a orientações legais convincentes para ajustes.
Por exemplo, com alterações da situação legal válida
• A VERSUS4U introduz serviços adicionais que de forma alguma prejudicam a sua
relação de uso.
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1. Licença
1.1. Licença limitada para uso do Serviço
Sujeito à sua aceitação destes Termos de Uso e Política de Privacidade, a
VERSUS4U concede a você uma licença não-exclusiva, intransferível, nãopublicável, revogável e limitada para usar o Serviço para seus propósitos pessoais,
não-comerciais. Você também concorda em não utilizar o Serviço para qualquer
outra finalidade.
As seguintes restrições se aplicam ao uso do Serviço:
•

Você não pode criar uma conta ou usar o Serviço se tiver menos de 16 anos
de idade. Como pai ou tutor, você é responsável por garantir isso. Você é
totalmente responsável por qualquer uso não autorizado do Serviço por
crianças menores de 16 anos. Você também é responsável por qualquer uso
do seu cartão de crédito ou outro sistema de pagamento por crianças
menores de 16 anos.

•

Você não está autorizado a vender, alugar ou repassar a sua conta. Também
é proibido criar uma conta com uma identidade falsa, informações falsas ou
para alguém que não seja você mesmo. Se a sua conta já foi removida ou
bloqueada pela VERSUS4U, você não poderá mais utilizar o serviço.

•

Você não pode usar sua conta para fins comerciais ou usar o Serviço para
qualquer forma de publicidade, promoção ou distribuição. Isto inclui escrita e
envio de corrente, spam e lixo eletrônico.

Informações sobre sua conta e cadastro
Ao se cadastrar no serviço, você deve definir uma senha como parte integrante do
serviço. Você está proibido de compartilhar seus dados de acesso, em particular sua
senha, com outros ou de tomar qualquer ação que possa comprometer a segurança
de sua conta. O acesso através dos seus dados de acesso é permitido
exclusivamente a você, razão pela qual você deve abster-se de quaisquer ações que
possam colocar em risco a segurança da sua conta. Se você obtiver informações ou
tiver suspeita suficiente de que a segurança de sua conta possa estar em perigo,
você deve informar a VERSUS4U imediatamente e deve alterar seus dados de
acesso. Você é o único responsável pelo uso e confidencialidade de seus dados de
acesso, incluindo compras, sejam ou não permitidas por você.
A VERSUS4U se reserva o direito de remover ou recuperar qualquer nome de
usuário a qualquer momento por qualquer motivo, especialmente se um terceiro fizer
uma reclamação por violação de seus direitos em relação ao nome de usuário.
Você só pode se cadastrar em uma única conta.
Restrições de licença
Qualquer uso do Serviço em violação destas restrições de licença é estritamente
proibido e pode resultar na revogação imediata de sua licença limitada. Você
também estará sujeito a reclamações de infração.
Você concorda que sob nenhuma circunstância
•

Violar estes termos de uso ou se envolver em atividades abusivas do nosso
atendimento ao cliente.
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•

Tentar fraudar ou participar de atividades fraudulentas através do uso de
qualquer software não autorizado de qualquer tipo que interfira ou tente
interferir com o nosso jogo, experiência de jogo ou serviço.

•

Iniciar ou estar envolvido de qualquer forma com qualquer suspeita de mau
funcionamento ou sobrecarga de qualquer hardware ou servidor utilizado para
o nosso jogo ou para o Serviço.

•

Interromper ou interferir com o funcionamento normal do nosso serviço ou
tomar qualquer outra ação que afete negativamente a experiência do usuário
de outros. Em particular, a manipulação de todos os resultados do jogo e da
lista de classificação, o abuso de erros no serviço e a criação de vantagens
injustas pela violação do funcionamento do serviço devem ser evitados.

•

Iniciar, contribuir ou se envolver em qualquer forma de ataque ou outra ação
que interrompa ou interfira com o Serviço, seu uso ou a experiência de jogo
de outra pessoa, incluindo mas não se limitando a espalhar vírus ou ataques
de negação de serviço (DoS).

•

Tentar obter acesso não autorizado ao Serviço, acessar dados de terceiros ou
a hardware, servidores ou redes conectadas ao Serviço por meios diferentes
daqueles fornecidos pela VERSUS4U, incluindo, mas não limitado a,
contornar ou modificar, tentar contornar, modificar, encorajar ou ajudar
qualquer outra pessoa a contornar ou modificar quaisquer medidas de
segurança, tecnologias, equipamentos ou softwares que fazem parte do
Serviço.

•

Postar conteúdo no Serviço que seja abusivo, obsceno, sexista, degradante,
ofensivo, desrespeitoso, ameaçador, racista, pornográfico, religioso ou de
outra forma censurável ou ilegal.

•

Distribuir conteúdo no Serviço que mostre violência excessiva, propaganda
radical ou outro material ofensivo, ou no qual uma conexão com tal conteúdo
seja aparente.

•

Assediar, abusar ou defender, instigar ou tentar assediar, abusar ou de outra
forma violar outros jogadores, pessoas ou grupos, incluindo funcionários da
VERSUS4U.

•

Usar o Serviço para publicar conteúdo que viole qualquer direito autoral,
marca, patente, segredo comercial, direito de privacidade, direito de
publicidade, ou qualquer outro direito de terceiros, incluindo nossos
funcionários

•

O código fonte do nosso software e propriedade intelectual utilizado para
prestar o Serviço, para reconstruir, desmontar, decifrar ou de outra forma
tentar derivar o código fonte ou obter informações sobre o Serviço por
métodos não expressamente permitidos pela VERSUS4U

•

Coletar, publicar ou tentar coletar informações de natureza pessoal ou privada
de outros usuários do Serviço, incluindo textos pessoais, arquivos de imagem
ou vídeo ou informações financeiras, através do Serviço, incluindo a
Aplicação.

A VERSUS4U reserva-se o direito de tomar as medidas adequadas em caso de
violação culposa dos Termos de Uso, que pode variar desde o encerramento da sua
conta até a proibição de uso do nosso serviço.
Página 3 de 10

1.2. Cessação e bloqueio da conta / do serviço
SEM LIMITAR QUAISQUER OUTROS DIREITOS, VERSUS A4U PODE
RESTRINGIR, BLOQUEAR, ENCERRAR OU DESCONECTAR QUAISQUER
CONTAS OU ACESSO OU PARTICIPAÇÃO NO SERVIÇO, MODIFICAR OU
APAGAR O SERVIÇO SE VOCÊ NÃO PUDER SER RESPONSABILIZADO PELO
CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTES TERMOS DE USO, OU SE VOCÊ FOR DE
OUTRA FORMA RESPONSÁVEL, ILEGAL OU INADMISSÍVEL DE USAR O
SERVIÇO. A VERSUS4U PODE RESTRINGIR OU BLOQUEAR QUALQUER
CONTA OU ACESSO AO SERVIÇO DA VERSUS4U OU PARTES DO MESMO SE
E ENQUANTO A VERSUS4U TIVER UMA CONSIDERAÇÃO BASEADA EM
VIOLAÇÃO OU USO IMPLÍCITO OU NÃO PERMITIDO POR VOCÊ. EM CASO DE
USO IMPERMEABILIZADO OU IMPLÍCITO, VOCÊ PODE PERDER O SEU
PROGRESSO E NÍVEL DE POSIÇÃO COMO VANTAGENS, PRIVILEGIAS E
PRODUTOS OBTIDOS E COMPROMETIDOS NO USO DO SERVIÇO.
SEM LIMITAR QUALQUER OUTROS DIREITOS DO VERSUS4U, VERSUS4U
PODE LIMITAR O SERVIÇO E UTILIZAR CONTAS OU PARTES POR NATUREZA
E PERÍODO DA RETIRADA OU DA CONVENÇÃO BASEADA (TERMINAL OU
PERMANENTE), (TERMINAL OU CONTÍNUO) PROÍBE O ACESSO OU
ALTERAÇÃO DO NOSSO JOGO E SITE, BEM COMO O CONTEÚDO, SERVIÇOS
E PROGRAMAS (TERMINAL OU CONTÍNUO), RETARDAR OU REMOVER
CONTEÚDO HOSPEDADO (TERMINAL OU PERMANENTE) E TOMAR MEDIDAS
TÉCNICAS E LEGAIS PARA PROIBIR O ACESSO DOS USUÁRIOS AO SERVIÇO
(TERMINAL OU PERMANENTE) QUANDO PENSAMOS QUE O CONTEÚDO
BASEADO QUE PODERIAM CRIAR UM RISCO OU DAR ORIGEM A
RESPONSABILIDADE LEGAL POR VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS OU
OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS OU POR
CONDUTA INCONSISTENTE COM ESTES ÚLTIMOS OU COM O ESPÍRITO DOS
NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES. PODEMOS BLOQUEAR OU ENCERRAR
CONTINUAMENTE AS CONTAS DE USUÁRIOS QUE TENHAM DIREITOS
AUTORAIS RECONHECIDOS OU OUTROS DIREITOS DE PROPRIEDADE DE
TERCEIROS.
VERSUS4U SE RESERVA O DIREITO DE CANCELAR QUALQUER CONTA QUE
ESTEJA INATIVA HÁ 365 DIAS E NÃO TENHA SALDO NÃO UTILIZADO
DEPOSITADO. PELO PRESENTE VOCÊ SERÁ INFORMADO COM
ANTECEDÊNCIA.
Nós nos reservamos o direito de interromper a prestação ou o suporte do Serviço, do
Jogo ou de qualquer parte do Serviço a qualquer momento. Nós iremos notificá-lo
com antecedência. O seu direito de usar o Serviço ou qualquer parte dele terminará
automaticamente no momento da descontinuação. Nesses casos, a VERSUS4U não
será responsável por qualquer reembolso, compensação ou outra compensação.
Isto não se aplica a qualquer moeda virtual ou crédito adquirido por você e ainda não
utilizado no momento do lançamento. O encerramento da sua conta pode resultar na
sua incapacidade de acessar o Serviço ou qualquer parte dele, incluindo qualquer
Conteúdo que você ou outros tenham submetido.
Você pode cancelar sua conta a qualquer momento sem dar motivos, informando a
VERSUS4U através do formulário de contato do seu pedido de cancelamento.
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2. Titularidade dos direitos
2.1. Jogo e serviço
Os direitos, título e interesse no e para o Serviço pertencem exclusivamente à
VERSUS4U (incluindo mas não se limitando a conceitos, códigos de software,
objetos físicos e virtuais, procedimentos, documentação, logs de chat no jogo,
informações de perfil, e o software cliente e servidor). Nós reservamos todos os
direitos de e em conexão com nosso jogo e o serviço, em particular todos os direitos
autorais e de propriedade industrial, bem como outros direitos de propriedade e
direitos de propriedade.
2.2. Conta
VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE NÃO ADQUIRIRÁ NENHUMA
PROPRIEDADE OU OUTROS DIREITOS SOBRE A CONTA ALÉM DAQUELES
CONCEDIDOS NESTES TERMOS DE USO.
2.3. Objetos virtuais
A VERSUS4U detém todos os direitos no Serviço para lhe fornecer o Serviço e em
particular o Jogo, de acordo com estes Termos de Uso. Não obstante qualquer coisa
em contrário, o Usuário reconhece que não tem ou apenas tem direitos limitados
(derivados) (por exemplo, direitos de uso de itens virtuais e bens adquiridos pelo
Usuário) ou títulos para ou em conexão com o Serviço, incluindo mas não se
limitando a itens ou bens virtuais gratuitos, conforme descrito mais detalhadamente
na cláusula 4.1. Isto também se aplica com relação a todas as outras propriedades e
recursos associados a uma Conta ou armazenados no Serviço (o Conteúdo do
Usuário conforme definido na cláusula 3 está excluído deste).
3. Conteúdo do usuário
3.1. Fornecimento de conteúdo do usuário
A declaração "Conteúdo do Usuário" inclui todas as imagens, vídeos, sons, qualquer
comunicação e todo o conteúdo, dados e informações que você carrega ou
transmite através do Jogo ou do Serviço, ou que é carregado ou transmitido por
outros usuários. Ao carregar ou transmitir Conteúdo do Usuário enquanto estiver
usando o Jogo ou Serviço, você declara e garante que tal transmissão ou disposição
(a) não viola qualquer lei, restrição contratual ou direitos de terceiros, e que você tem
a permissão de todos aqueles terceiros cujos dados pessoais ou direitos de
propriedade estão contidos ou afetados por tal Conteúdo, (b) está livre de vírus,
software malicioso (adware), spyware, worms de computador ou outro código
prejudicial; e (c) você reconhece e concorda que todos os dados pessoais contidos
em tal Conteúdo podem ser processados pela VERSUS4U a qualquer momento, de
acordo com a Política de Privacidade. Reservamo-nos o direito de revisar, monitorar,
proibir, editar, excluir ou desativar qualquer Conteúdo de Usuário, incluindo o seu,
sem aviso prévio, por qualquer motivo ou sem motivo.
3.2. Verificação do conteúdo
A VERSUS4U não se responsabiliza pelas ações dos usuários que fornecem o
conteúdo do usuário e não é responsável pela verificação de conteúdo ou conduta
imprópria. Não podemos e não pré-visualizamos ou monitoramos todo o Conteúdo
do Usuário. A sua utilização do Serviço, em particular do Jogo, é por sua conta e
risco. Ao utilizar nosso Serviço, você pode ser exposto a Conteúdo de Usuário que
possa ser ofensivo, indecente ou não estar de acordo com suas expectativas. Você
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assume todos os riscos associados ao uso do Conteúdo do Usuário acessível em
conexão com o Serviço. Podemos, a nosso critério, monitorar e/ou gravar suas
interações e comunicações (incluindo, sem limitação, textos de chat) com e através
do Jogo e do nosso Serviço.
Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de revisar, monitorar, proibir,
editar, apagar ou impedir o acesso a qualquer Conteúdo do Usuário, incluindo o seu,
a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, com ou sem justa causa.
Entretanto, se a qualquer momento, a nosso exclusivo critério, decidirmos monitorar
o Serviço, não assumiremos nenhuma responsabilidade pelo Conteúdo do Usuário e
não temos nenhuma obrigação de modificar ou remover Conteúdo de Usuário
inadequado. Nós temos o direito, mas não a obrigação, de editar, recusar a postar
ou remover qualquer Conteúdo de Usuário que viole estes Termos de Uso.
3.3. Utilização de informações por outros membros do Serviço
Discussões públicas
Nosso Serviço pode incluir fóruns, blogs e chat onde você pode postar conteúdo de
usuário, incluindo suas observações e comentários sobre tópicos específicos. A
VERSUS4U não pode garantir que outros membros não utilizarão as idéias e
informações que você enviar. Portanto, você não deve postar idéias e informações
através do Serviço que deseja manter em sigilo e/ou impedir que outros as utilizem.
Nós não somos responsáveis pela avaliação e uso do conteúdo que você fornece
nem pela sua indenização.
Responsabilidade pelo seu próprio conteúdo de usuário
Você é o único responsável pelas informações e conteúdos que você publica e
disponibiliza a terceiros no ou através do Serviço, incluindo mas não limitado ao
Jogo ou em conexão com o Serviço. A VERSUS4U tem o direito de rejeitar, não
divulgar ou excluir qualquer Conteúdo de Usuário que, a nosso exclusivo critério,
viole estes Termos de Uso.
3.4. VERSUS4U direitos de uso do seu conteúdo de usuário
Ao carregar ou enviar Conteúdo para o Serviço, incluindo mas não limitado ao Jogo,
você concede à VERSUS4U uma licença mundial, perpétua, transferível, não
exclusiva, livre de royalties e permissão para usar tal Conteúdo (incluindo cópia,
reprodução, revisão, modificação, criação de obras derivadas, marketing,
publicação, distribuição, execução pública, execução pública, execução eletrônica, e
de qualquer forma, incluindo marketing e promoção do Jogo e do nosso Serviço).
Além disso, você concede à VERSUS4U o direito incondicional de usar e explorar
seu nome, foto do perfil e outras informações de perfil público sem nenhuma
obrigação para com você. A VERSUS4U não reivindica a propriedade de seu
Conteúdo de Usuário e nenhuma das disposições destes Termos de Uso tem a
intenção de limitar seus direitos de uso e exploração de seu Conteúdo de Usuário. A
VERSUS4U não é obrigada a monitorar ou fazer valer os direitos de propriedade
intelectual em seu Conteúdo de Usuário.
3.5. Comunicações do usuário
Você é o único responsável por suas comunicações com outros usuários do Serviço
e quaisquer outras partes com as quais você se comunica através do Serviço e/ou
do Jogo. Sem qualquer obrigação de fazê-lo, a VERSUS4U se reserva o direito de
participar de qualquer forma dessas trocas. Você concorda em cooperar plenamente
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conosco na detecção de suspeitas de atividades ilegais, fraudulentas ou abusivas.
Isto inclui em particular a concessão de acesso a partes da sua conta protegidas por
senha.
Se você tiver uma disputa com um ou mais usuários, você deverá nos indenizar
contra todas as reclamações, demandas e danos de qualquer tipo, conhecidos ou
desconhecidos, decorrentes ou de alguma forma relacionados a tais disputas.
4. Remuneração e condições de pagamento
4.1. Compras
Através do nosso Serviço, você pode usar dinheiro real para adquirir uma licença
não exclusiva, intransferível e revogável, limitada à sua conta e à duração do uso
autorizado do Serviço, para usar moeda virtual, chamada moedas, para uso em
nosso jogo. Estas moedas servem para a aquisição de vários itens virtuais, em
particular brincadeiras, reinício de funções e uma conta premium.
A compra de itens virtuais não é permitida por nenhum outro meio que não seja
através de nós ou de nossos parceiros autorizados através do Serviço.
Temos o direito de gerenciar, regular, controlar, modificar ou remover itens virtuais a
qualquer momento e sem aviso prévio. Se a VERSUS4U exercer algum destes
direitos, a VERSUS4u não é obrigada a compensar você ou qualquer terceiro. Isto
não se aplica aos direitos de uso adquiridos por você.
TODAS AS COMPRAS E RESGATES DE ITENS VIRTUAIS REALIZADOS
ATRAVÉS DO SERVIÇO SÃO FINAIS E NÃO REEMBOLSÁVEIS.
O fornecimento de itens virtuais para uso em nosso jogo ocorre imediatamente após
sua compra ter sido aceita pela VERSUS4U.
4.2. Pagamento de taxas
Quaisquer taxas e impostos incorridos devem ser pagos por você e você concorda
com isso. A VERSUS4U poderá alterar os preços dos bens e serviços oferecidos
através do Serviço a qualquer momento no futuro. VOCÊ RECONHECE QUE EM
NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE A4U POR TAL
MUDANÇA. ISTO NÃO SE APLICA SE VOCÊ COMPROU ITENS VIRTUAIS E
VERSUS4U FECHA UMA CONTA SEM UM BOM MOTIVO.
5. Atualizações do serviço
Você está ciente de que o Jogo e o Serviço estão em constante evolução. A
VERSUS4U tem o direito de solicitar atualizações do Jogo que você tem instalado
em seu aparelho. Você também aceita e concorda que podemos atualizar o Jogo e o
Serviço sem aviso prévio. Atualizações de terceiros também podem ser necessárias
para continuar a usar o Jogo.
6. Garantia
VERSUS4U É RESPONSÁVEL POR DEFEITOS MATERIAIS E DEFEITOS DE
TÍTULO, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. NÃO
PODEMOS GARANTIR QUE VOCÊ PODERÁ ACESSAR O JOGO E SEU
SERVIÇO A QUALQUER MOMENTO OU LOCAL DE SUA ESCOLHA, QUE O
SERVIÇO SERÁ SEMPRE ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS, QUE OS
DEFEITOS SERÃO CORRIGIDOS OU QUE O SERVIÇO ESTÁ LIVRE DE VÍRUS
OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS.
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A exclusão de certas garantias não é permitida por algumas jurisdições. Assim
sendo, algumas das isenções de responsabilidade acima podem não se aplicar a
você.
7. Responsabilidade e isenção
VERSUS4U É RESPONSÁVEL POR DANOS - INDEPENDENTEMENTE DO
FUNDAMENTO LEGAL - SOMENTE EM CASO DE DOLO, NEGLIGÊNCIA
GROSSEIRA E VIOLAÇÃO LIGEIRAMENTE NEGLIGENTE DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS ESSENCIAIS (OBRIGAÇÕES CARDEAIS). AS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS ESSENCIAIS SÃO AQUELAS CUJO CUMPRIMENTO É
NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR O OBJETIVO DO CONTRATO. EM CASO DE
LEVE VIOLAÇÃO NEGLIGENTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ESSENCIAIS, A RESPONSABILIDADE DA VERSUS4U LIMITA-SE À
SUBSTITUIÇÃO DO DANO TIPIFICADO NO CONTRATO, PREVISÍVEL.
ESPECIALMENTE DANOS INDIRETOS NÃO SERÃO COMPENSADOS. AS
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA TAMBÉM SE APLICAM A FAVOR
DOS REPRESENTANTES LEGAIS E AGENTES DA VERSUS4U, SE AS
RECLAMAÇÕES FOREM FEITAS DIRETAMENTE CONTRA ELES. AS
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA NÃO SE APLICAM A DANOS
CAUSADOS CULPOSAMENTE POR LESÕES À VIDA, AO CORPO OU À SAÚDE.
AS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
PERMANECEM INALTERADAS.
Você concorda em indenizar, defender e isentar a VERSUS4U e todas as suas
afiliadas de e contra todas e quaisquer reclamações, demandas, danos ou outras
perdas, incluindo honorários legais razoáveis, feitas por qualquer terceiro devido a
ou decorrentes do seu uso do Serviço e, em particular, do Jogo ou de sua violação
destes Termos de Uso. Isto não se aplica se a infração não for devida à sua conduta
intencional ou negligente.
8. Solução de controvérsias e legislação aplicável
No caso de uma disputa entre você e a VERSUS4U, sugerimos fortemente que você
entre em contato conosco para encontrar uma solução. Você pode fazer isso usando
o formulário de contato e as opções fornecidas na página de contato
(https://www.versus4u.com/de/kontakt). Se você for um residente dos Estados
Unidos da América, estes Termos de Uso e qualquer disputa decorrente ou
relacionada a eles, assim como a Política de Privacidade e o Serviço, serão regidos
em todos os aspectos pelas leis do Estado da Califórnia, sem consideração a
conflitos de disposições legais. Você concorda que qualquer reclamação ou disputa
que tenha com a VERSUS4U estará sujeita à jurisdição exclusiva dos tribunais
estaduais e federais localizados no Condado de Los Angeles, Califórnia. Se você
reside fora dos Estados Unidos da América, você concorda que todas as disputas
entre você e a VERSUS4U devem ser regidas pela lei suíça, sujeito às disposições
obrigatórias de conflito de leis. Você concorda que qualquer reclamação ou disputa
que tenha com a VERSUS4U estará sujeita à jurisdição exclusiva de um tribunal
suíço. Isto não se aplica, se as normas de conflito de leis previrem algo mais.
9. Cláusula de separabilidade
Você e a VERSUS4U concordam que se qualquer parte destes Termos de Uso ou
da Política de Privacidade da VERSUS4U for considerada ilegal ou inválida, no todo
ou em parte, por qualquer tribunal de jurisdição competente, este Serviço será
ineficaz, de acordo com essa jurisdição, na determinação da invalidade ou
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inexeqüibilidade, sem afetar a validade ou exigibilidade das outras partes dos
Termos que continuarão a ser válidos.
10. Disposições finais
10.1. Cessão
A VERSUS4U pode ceder ou transferir o Serviço no todo ou em parte a qualquer
pessoa ou entidade a qualquer momento com ou sem o seu consentimento. Você
será informado disso com antecedência. Você não pode ceder ou transferir nenhum
de seus direitos ou obrigações sob estes Termos de Uso ou a Política de
Privacidade sem o consentimento prévio por escrito da VERSUS4U.
10.2. Disposições complementares
A VERSUS4U pode emitir termos e condições adicionais relativos a uma parte
específica do Serviço, tais como fóruns, competições ou programas de fidelidade. O
seu direito de utilizar este serviço está sujeito a estes termos e condições
específicos e a estes Termos de Uso.
10.3. Acordo completo
Estes Termos de Uso, quaisquer termos suplementares e quaisquer documentos
expressamente referidos neste documento (incluindo a Política de Privacidade da
VERSUS4U) contêm todo o entendimento entre você e a VERSUS4U e substituem
qualquer entendimento prévio entre as partes com respeito a tal conteúdo, seja ele
eletrônico, oral ou escrito, seja por costume, uso, regra ou precedente, entre você e
nós com respeito ao Serviço.
10.4. Sem renúncia
A falha da VERSUS4U em exigir ou fazer cumprir estritamente qualquer disposição
destes Termos de Uso ou da Política de Privacidade da VERSUS4U, ou qualquer
falha em fazer cumprir qualquer direito deles decorrente, não constitui uma renúncia
ou renúncia ao nosso direito de fazer cumprir ou invocar qualquer disposição ou
direito.
A renúncia expressa pela VERSUS4U de qualquer termo, condição ou requisito
destes Termos de Uso ou da Política de Privacidade da VERSUS4U não constitui
uma renúncia a qualquer obrigação futura de cumprir com tal termo, condição ou
requisito.
Nenhuma declaração, opinião, consentimento, renúncia ou outro ato ou omissão da
VERSUS4U será considerada uma modificação destes Termos de Uso, nem será
legalmente vinculante, a menos que expressa e especificamente prevista nestes
Termos de Uso ou documentada por um documento assinado por você e por um
dirigente autorizado da VERSUS4U.
10.5. Notificações
Podemos informá-lo sobre publicações em www.versus4u.com e por e-mail ou
qualquer outro meio de comunicação que você especificar. Todos os avisos
solicitados a você sob estes Termos de Uso ou a Política de Privacidade da
VERSUS4U devem ser feitos por escrito e endereçados a: VERSUS4U GmbH,
Winterhalde 33, CH-4451 Wintersingen, Suíça.

Página 9 de 10

10.6. Remédios adequados
Você reconhece que os direitos e obrigações concedidos nestes termos de uso são
únicos e insubstituíveis para a VERSUS4U, cuja perda causará danos irreparáveis à
VERSUS4U e não pode ser compensada apenas por danos financeiros, de modo
que em caso de violação ou violação antecipada por você, a VERSUS4U terá direito
a injunção ou outra medida justa (sem a obrigação de vínculo, fiança ou prova de
danos).
O Usuário renuncia irrevogavelmente a todos os direitos de buscar medidas
cautelares ou outras medidas equitativas, ou de ordenar ou restringir a operação do
Serviço ou do Jogo, de explorar qualquer publicidade ou outros materiais
relacionados com o mesmo, ou o Serviço, qualquer Conteúdo ou outros materiais
utilizados ou exibidos pelo Serviço, e concorda em limitar suas reivindicações a
reivindicações por danos financeiros limitados pela Seção 7 (se houver).
10.7. Força maior
A VERSUS4U não é responsável por um atraso ou falha baseada em razões fora do
controle da VERSUS4U, em particular uma falha devido a circunstâncias imprevistas
ou causas fora do controle da VERSUS4U. Isto inclui, por exemplo, força maior,
guerra, terrorismo, motins, embargos, ações de autoridades civis ou militares,
incêndios, inundações, acidentes, greves ou restrição das possibilidades de
transporte, gasolina, energia, mão-de-obra ou material.
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