AVATAR BUILDER SOFTWARE
TERMOS ADICIONAIS

Research In Motion Limited ou uma das suas afiliadas ("RIM") tem o prazer de disponibilizar
para você, individualmente, ou se você está autorizado a adquirir o Software Cliente (conforme
definido abaixo) em nome da sua empresa ou outra entidade, a entidade em benefício de quem
você agir (em ambos os casos, "Você"), sem nenhum custo software Avatar Builder (o "Software
Cliente").
O software cliente é BlackBerry Software Handheld como o termo é definido sob a atual versão
do Acordo da RIM License Solução BlackBerry (anteriormente conhecido como o Acordo de
Licença de Software BlackBerry) ("BBSLA") para a sua jurisdição e é licenciado a Você pela
RIM sob o BBSLA , completada pelos termos adicionais descritos abaixo ("Termos Adicionais").
Se você já concordou com os termos e condições do BBSLA em relação ao seu uso da Solução
BlackBerry (conforme definido no BBSLA), em seguida, clicando "CONCORDO", nos casos
previstos ABAIXO, VOCÊ ESTÁ RECONHECENDO QUE ESSES MESMOS TERMOS E
CONDIÇÕES , juntamente com os Termos ADICIONAIS, aplicar automaticamente AO SEU
USO DO SOFTWARE CLIENTE. SE VOCÊ NÃO TIVER já concordou com a BBSLA,
CLICANDO "CONCORDO", nos casos previstos ABAIXO, VOCÊ CONCORDA EM SER
OBRIGADO PELO BBSLA e os Termos Adicionais EM RELAÇÃO AO SEU USO DO
SOFTWARE CLIENTE E, para garantir condições compatíveis APLICAR A TODOS o software
que forma parte de sua solução BLACKBERRY, VOCÊ TAMBÉM CONCORDA QUE, A
PARTIR DA DATA DE SUA clicar em "Concordo" WHERE abaixo indicadas, a BBSLA
APLICA-SE A TODOS OS OUTROS ASPECTOS DA SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY E
SUBSTITUI e substitui a BLACKBERRY previamente existentes CONTRATOS DE LICENÇA
DE SOFTWARE, NO LIMITE Esses acordos são normalmente aplicáveis.
SE VOCÊ NÃO TEM O BBSLA CURRENT prontamente disponíveis, ele pode ser encontrado
AT
WWW.BLACKBERRY.COM
/
LEGAL
ou
contactando
RIM
AT
LEGALINFO@RIM.COM.
TERMOS ADICIONAIS
O Usuário reconhece e concorda com o seguinte:
O software cliente permite que você crie um personagem eletrônico ou imagem que você pode
usar para representá-lo em um ambiente on-line ("Avatar"). RIM concede a Você uma licença não
exclusiva e revogável para usar, copiar, publicar e exibir Avatares para o representar em formato
eletrônico só e apenas para fins não comerciais. Como Avatares podem incluir marcas e logotipos
RIM, Você concorda que não irá publicar ou exibir Avatares de uma maneira que sugere que
subscreve RIM, patrocinadores, ou são afiliados com qualquer produto não-RIM ou serviço, ou
de uma forma que é depreciativo , difamatórias ou caluniosas a RIM. RIM marcas comerciais e
logotipos são de propriedade da RIM, ou uma de suas afiliadas, e nada no BBLSA ou estes
subsídios adicionais Termos de Você nenhum direito ou licença com respeito a tais marcas
comerciais ou logotipos.
Eu concord
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Eu não concordo

