TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
(em vigor a partir de 30 de Agosto de 2017)

REGRAS APLICÁVEIS
Termos de Uso do Site. A L4U LOADING FOR YOU ACELERADORA DE
MARKETING E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA. - EPP e suas empresas afiliadas e
parceiras (coletivamente denominadas “L4U”, “Nós” ou “Nosso”) informa que todas as
questões relacionadas ao uso da plataforma Metlycs, incluindo através de nosso
aplicativo ou website (http://metlycs.com/), bem como de qualquer aplicativo,
funcionalidade ou outros espaços, mídias e aplicativos (conjuntamente, o “Site”) serão
regidas e interpretadas de acordo com os termos e condições aqui descritos, bem como
aqueles previstos na Política de Privacidade deste site disponível em
http://app.metlycs.com/privacy (coletivamente, os “Termos de Uso”).
Legislação Aplicável. Sem prejuízo do acima exposto, serão aplicáveis todas as
disposições previstas na legislação aplicável, incluindo, mas sem limitação, a Lei
n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, denominada Marco Civil da Internet, bem como
quaisquer alterações a estas leis (“Legislação Aplicável”).
Modificações aos Termos de Uso. A L4U se reserva o direito de modificar esses
Termos de Uso a qualquer momento, sendo certo que cada alteração entrará em vigor a
partir de sua publicação no Site e qualquer alteração material somente terá aplicação
futura. O uso continuado do Site por Você após qualquer alteração representa a Sua
aceitação dos Termos de Uso modificados, motivo pelo qual recomendamos que é
importante rever esses Termos de Uso regularmente.
Subsistência dos Termos de Uso. Se qualquer dispositivo deste Termo de Uso for
declarado inválido, ilegal ou inexequível em decorrência de lei, decisão judicial ou de
autoridade administrativa, todos os demais dispositivos deste Termo de Uso que não
tenham sido afetados permanecerão em pleno vigor e efeito.
Aceitação dos Termos de Uso. A pessoa que vier a acessar qualquer conteúdo do Site,
funcionalidade, aplicativo ou mídia a este relacionada por qualquer forma, incluindo
navegação, visualização, download, geração, recebimento e transmissão de quaisquer
dados, informações ou mensagens de ou para os Websites (“Você”, “Seu” ou “Sua”)
estará automaticamente vinculada e sujeita ao disposto nos Termos de Uso e qualquer
modificação futura aos Termos de Uso e se comprometerá a cumprir com toda a
Legislação Aplicável. Se Você for menor de 18 anos, qualquer menção a Você neste
Termo de Uso será compreendida como menção a Você e Seu responsável legal. Caso
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Você não concorde com esses Termos de Uso ou com a Legislação Aplicável, Você
não poderá acessar o Site e deve descontinuar seu uso imediatamente.
ACESSO AO SITE
Acesso ao Site. A L4U poderá alterar, suspender ou descontinuar o Site (ou quaisquer
dos seus recursos) a qualquer momento, bem como poderá implementar limites em
relação a determinados recursos e serviços oferecidos através do Site ou restringir Seu
acesso a parte ou todo o Site, sem aviso prévio ou responsabilidade. Além disso, Nós
não nos responsabilizamos por quaisquer dificuldades técnicas que Você enfrente
decorrentes do uso do Site. Você reconhece que, de tempos em tempos, o Site pode ser
inacessível ou inoperante por qualquer motivo, incluindo, mas sem se limitar a: (i) mau
funcionamento de equipamentos; (ii) procedimentos periódicos de manutenção ou
reparos implementados pela L4U; ou (iii) por causas fora do controle da L4U ou que
não podem ser razoavelmente previstas pela L4U. A L4U não será responsável por
quaisquer perdas ou danos que Você venha a experimentar em decorrência do uso do
Site, tampouco garante que o Site funcionará ininterruptamente e livres de erros ou
vírus.
Cadastro. Algumas funcionalidades do Site exigem a criação de uma conta (incluindo a
criação de um nome de usuário e senha para a L4U) para participar ou obter outros
serviços ou conteúdos do Site. A L4U também poderá usar provedores de serviços
terceirizados, como fornecedores, contratantes, agentes ou patrocinadores para operar,
desenvolver ou ajudar a L4U a administrar e fornecer os serviços e conteúdos do Site,
incluindo as funcionalidades para o Seu cadastro.
Informações selecionadas. Para efetuar o Seu cadastro no Site, Nós poderemos
solicitar Suas informações pessoais, conforme descrito em nossa Política de
Privacidade. Todas as informações cadastradas diretamente conosco ou através de um
Serviço Terceirizado (de acordo com a definição a seguir) com a intenção de criar uma
conta devem ser corretas e podem ser atualizadas por meio do endereço
http://app.metlycs.com/privacy. O descumprimento dessa exigência será interpretado
como inadimplência contratual e poderá ensejar a rescisão imediata de Sua conta.
Uso da Sua conta. Você deve notificar a L4U de qualquer alteração de Suas
informações, incluindo, mas sem se limitar a, Suas informações de contato. Você deve
manter a confidencialidade de todas as Suas senhas e Você será responsável pelo uso de
Sua conta, motivo pelo qual é muito importante não compartilhar as informações de Sua
conta com qualquer outra pessoa. Você concorda que não utilizará a conta, nome de
usuário, endereço de e-mail ou senha de outro usuário ou membro em nenhum momento
e não permitirá o uso de Sua conta por outra pessoa. Você deve notificar a L4U
imediatamente em caso de suspeita de uso não autorizado de, ou acesso a, Sua conta ou
senha. Você utilizará a Sua conta exclusivamente para os fins aos quais esta se destina.
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Restrições. É proibido (i) selecionar ou usar o nome de outra pessoa como nome de
usuário com a intenção de se passar por essa pessoa; ou (ii) usar um nome cujos direitos
pertencem a outra pessoa como nome de usuário, sem a devida autorização. Ao seu
exclusivo critério, a L4U reserva o direito de rejeitar ou cancelar um nome de usuário.
Você poderá ser responsabilizado por perdas sofridas pela L4U ou qualquer usuário ou
visitante do Site se a Sua conta for usada em desacordo com os Termos de Uso. Nesse
caso, Você concorda em indenizar a L4U contra qualquer perda sofrida em razão de
demandas de terceiros resultando dessas ações.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Propriedades exclusivas da L4U. As marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio e
demais sinais distintivos, bem como os conteúdos publicados nesse Site que não
constituam contribuição de terceiros como Você, são de propriedade da L4U ou tiveram
seus respectivos direitos de uso cedidos à L4U por terceiros. Todas as eventuais licenças
concedidas de acordo com estes Termos de Uso para o uso do Site são concedidas de
forma não exclusiva, intransferível, não sublicenciável, sendo estas licenças revogáveis
a qualquer momento em relação a todo e qualquer conteúdo fornecido a Você para o uso
exclusivo no processamento de sistemas internos.
Proibições. Você não deverá copiar, reproduzir, republicar, transmitir, distribuir ou de
qualquer outra forma utilizar qualquer conteúdo ou sinais distintivos do Site, parcial ou
integralmente. Você também concorda que não criará qualquer obra derivada ou
adaptará qualquer conteúdo para qualquer finalidade, sem a prévia e expressa
autorização da L4U. Ao infringir quaisquer dessas regras, Você estará sujeito às
consequências legais aplicáveis nas esferas civil, penal e administrativa.
Contribuições. Ao enviar qualquer dado, comentário ou contribuição para o site
(incluindo textos, fotografias, ilustrações, vídeos, arquivos de áudio e outros materiais),
Você autoriza a L4U (e qualquer terceiro que venha a ter direito sobre o conteúdo
enviado por Você de acordo com este Termos de Uso) a utilizar tal conteúdo, de forma
gratuita e não exclusiva, por qualquer modalidade, nos termos da nossa Política de
Privacidade. Se Você não concorda em autorizar a L4U a utilizar Sua obra
conforme acima, Você não deverá submeter qualquer material para o Site.
SERVIÇOS DE TERCEIRO
Serviços e Links de Terceiros. Os serviços e conteúdos do Site podem oferecer links
para sites, apps, recursos ou outros serviços criados por terceiros (em conjunto,
“Serviços de Terceiros”). Ao usar um Serviço de Terceiros, Você está interagindo com
um terceiro e não com a L4U. Ao usar e compartilhar Suas informações com um
Serviço de Terceiros, esse Serviço de Terceiros poderá usar e compartilhar Suas
informações de acordo com a política de privacidade daquele Serviço de Terceiros e
suas configurações de privacidade no Serviço de Terceiros. Um terceiro oferecendo o
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Serviço de Terceiros também poderá usar outros fornecedores para oferecer partes
integrantes dos aplicativos ou serviços, como fornecedores de serviços de tecnologia,
desenvolvimento ou pagamento.
Isenção de responsabilidades. A L4U não se responsabiliza e não oferece qualquer
garantia, expressa ou implícita, em relação a Serviços de Terceiros ou aos fornecedores
de qualquer Serviço de Terceiros (incluindo, mas sem se limitar a, a precisão ou a
integralidade das informações fornecidas pelo fornecedor ou suas práticas de
privacidade). A inclusão de qualquer Serviço de Terceiros ou link no Site não representa
sua aprovação ou aval do Serviço de Terceiros. A L4U não se responsabiliza pelo
conteúdo ou práticas de qualquer site ou conteúdo relacionados aos Serviços de
Terceiros. Ao acessar o Site, Você reconhece e concorda que a L4U não será
responsabilizada por qualquer conteúdo ou material hospedado em, ou distribuído a
partir de qualquer site, site móvel ou app relacionados aos Serviços de Terceiros. Você
acessa os Serviços de Terceiros a Sua própria conta e risco.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE GARANTIAS
ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI APLICÁVEL, A L4U NÃO SERÁ
RESPONSABILIZADA DIANTE DE VOCÊ OU QUALQUER OUTRA PARTE POR
QUALQUER DANO INDIRETO, EMERGENTE, TÍPICO, INCIDENTAL,
ESPECIAL OU PUNITIVO, INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, LUCROS
CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE SEU USO OU INCAPACIDADE DE USAR
OU ACESSAR OS SERVIÇOS E CONTEÚDOS DO SITE, MESMO QUANDO A
L4U FOR NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. NÃO OBSTANTE
QUALQUER PROVISÃO CONTRÁRIA E À MAIOR EXTENSÃO PERMITIDA
POR LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE DA L4U EM QUALQUER
SITUAÇÃO OU TIPO DE AÇÃO SERÁ SEMPRE LIMITADA AO VALOR DE
R$1.000,00 (MIL REAIS).
VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE QUAISQUER DANOS INCORRIDOS
POR VOCÊ COMO RESULTADO DOS ATOS OU OMISSÕES DA L4U OU SEU
USO DO SITE NÃO SÃO IRREPARÁVEIS E SÃO INSUFICIENTES PARA
PREENCHER OS REQUISITOS DE UM MANDADO DE SEGURANÇA OU
OUTRA TUTELA JURISDICIONAL QUE RESTRINGE A DISPONIBILIDADE DE
QUALQUER PARTE DOS SERVIÇOS E CONTEÚDOS DO SITE OU A
CAPACIDADE DE QUALQUER PESSOA DE ACESSAR OU USAR ESSES
SERVIÇOS E CONTEÚDOS.
AS LIMITAÇÕES DESSA SEÇÃO SERÃO VÁLIDAS MESMO QUANDO A
SUPOSTA RESPONSABILIDADE SEJA BASEADA EM CONTRATO,
NEGLIGÊNCIA, ILÍCITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU POR
QUALQUER OUTRO MOTIVO, MESMO SE A L4U FOR AVISADA DA
POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DESSES DANOS.
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A L4U SE EXIME DE TODAS AS GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPRESSAS,
INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR, ÀS DE NÃO-VIOLAÇÃO,
MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO.
VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO
O uso do Site em desacordo com este Termo de Uso ensejará a exclusão de Sua conta e
login, o cancelamento de Suas assinaturas e proibição do registro de Seu nome para
novas contribuições, comentários ou envio de dados.
Seus dados poderão ser preservados para uso das autoridades competentes, caso a L4U
seja notificada ou acionada acerca da violação de direitos de terceiros decorrente da
publicação de qualquer material enviado por Você para o Site.
Você indenizará a L4U por quaisquer prejuízos que ela venha a sofrer em razão de
quaisquer termos ou direitos de terceiros violados por Você.
*****
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