Política e Privacidade
Os seguintes termos e condições regem em todo o uso do website da
CHEATACADEMY
.
e todos os conteúdos, serviços e produtos disponíveis no ou
através do site, incluindo, mas não limitado a sistema de tráfego, eventos, sites e
aplicações móveis (coletivamente, os “Serviços”) são de propriedade e operados
pela CHEATACADEMY. Pedimos-lhe para rever estes termos e condições,
juntamente com a Política De Privacidade para que não haja notificações de
violação de
propriedade intelectual ou de direitos, este termo constitui um acordo legalmente
vinculativo entre você e a CHEATACADEMY , ao usar ou acessar os Serviços, você
concorda em se comprometer com os termos e condições deste Contrato. Se você
não concorda com todos os termos e condições deste Contrato, então você não
poderá acessar ou utilizar os Serviços. Estes termos se aplicam a todos os
nossos produtos, incluindo itens gratuitos e pagos. Sempre que comprar ou
baixar nossos produtos, você concorda que leu e aceitou esses termos.

1. Você não pode registrar mais de uma (1) conta no nosso site.
2. Você deve enviar informações válidas e verdadeiras durante o registro e
compra.
3. Você é responsável pelo conteúdo publicado na sua conta.
4. Você é responsável pela segurança de sua conta.
5. Somente os membros com assinatura paga são elegíveis para suporte
remoto e avançado.
6. Para receber suporte, seu pedido deve ser informativo e possuir uma
ortografia

legível.

7. Nós (CHEATACADEMY) detemos os direitos de excluir qualquer conteúdo publicado
em nosso site.
~
8. Não há nenhuma garantia de que os serviços que oferecemos respondem às suas
necessidades, estão livres de erros ou estão disponíveis o tempo todo.
9. Nós (CHEATACADEMY) não somos responsáveis pela segurança da sua conta de jogo.
Você usa o serviço por sua conta e risco.
10. Nós ( CHEATACADEMY podemos escolher quem pode comprar nossos produtos. Se
o vemos como um risco para nós / nossos produtos, podemos negar o acesso aos
nossos produtos.
11. Você, seus amigos, seus familiares e seus parentes não devem estar associados a
qualquer estúdio de desenvolvimento de jogos ou empresa anticheat.
12. Você não pode tentar crackear, depurar ou fazer engenharia reversa em qualquer
um dos nossos produtos.
13. Você não pode compartilhar ou revender nenhum de nossos produtos.
14. Você não pode tentar qualquer tipo de ataques contra o nosso site / serviços.
15. Ocasionalmente em períodos de promoção nós podemos vender "Assinaturas
vitalícias". Neste caso, apenas garantimos acesso vitalício enquanto nós trabalharmos
em determinado produto, podendo o mesmo ser descontinuado por motivos pessoais.
Assinaturas Vitalícias não são reembolsáveis.
16. Ao adquirir nossos produtos e serviços, você concorda que tem permissão para
usar a conta de cartão de crédito / PicPay / cartão de débito que estará utilizando para
pagar.
17. Ao abrir um estorno / disputa sem a nossa permissão, iremos banir sua conta
permanentemente sem aviso prévio e qualquer acesso ou compra futura será
bloqueada, impossibilitando que use os nossos produtos no futuro.
18. Você poderá receber um reembolso total de sua compra somente se você for capaz
de provar que o produto não funciona em seu PC e que você entrou em contato com a
equipe de suporte para resolver o problema.
19. Você poderá receber um reembolso parcial se você não estiver satisfeito com
o produto. Para continuar com o reembolso, é necessário o contato via Sistema de
Suporte Fórum (Ticket) ou contato pelo e-mail oficial : contato@cheatacademy.com

20. Todas as assinaturas são correntes, a loja não fornece opção de pausa de
assinatura.
21. Ao Adquirir uma Assinatura em nossa Loja Online, há a opção de renovação
automática cadastrada como CONTRATO DE FATURAMENTO onde o cliente
opta em autorizar ao vencimento de sua assinatura a renovação e captura
automatizada do pagamento pelo PICPAY, caso o cliente opte por renovar
automaticamente e o pagamento da renovação seja processado no dia em que
vence sua assinatura o mesmo não terá direito de reembolso total por ter
“esquecido” de cancelar as renovações.
22. Qualquer renovação automática que for faturada e processada pelo PicPay
não terá direito de reembolso total.
23. Se detectarmos, manualmente ou automaticamente, qualquer violação destes
termos, poderemos suspender o seu acesso ao serviço de forma instantânea,
permanente e sem aviso prévio. Também coletamos determinadas informações, como
seu identificador de PC e endereço IP, para impedir que você acesse os serviços no
futuro.
24. Ao utilizar nosso site e serviços, você deve entender o fato de que não tem como
oferecer garantia de status seguro do produto. Nós sempre vamos atualizar nosso
status, no entanto, nós não notificamos por e-mail em caso de alterações. O usuário
deve por ele/ela verificar se houve alterações no status. Nós não somos responsáveis
por quaisquer banimentos, kicks, suspensão de contas ou quaisquer outras ações que
envolvem anticheats.
QUALQUER AÇÃO QUE VENHA A QUEBRAR ESTE CONTRATO TERÁ
COMO PUNIÇÃO A SUSPENSÃO DE SUA CONTA DO NOSSO SISTEMA E
A PERDA DE DIREITO DE REEMBOLSO.
Além das informações que você envia por conta própria, também coletamos algumas
informações sobre seu computador. Coletamos informações como o sistema
operacional do seu computador, impressões digitais de hardware exclusivas e também
seu endereço IP público. Nós somos os proprietários das informações coletadas neste
site. Nós só temos acesso as informações que você nos dá voluntariamente. Não
venderemos nem alugaremos esta informação a ninguém. Usaremos suas informações
para responder a você, sobre o motivo pelo qual você nos contatou. Não
compartilharemos suas informações com terceiros

fora da nossa organização, exceto quando necessário para atender sua solicitação.
Todas as informações que coletamos são necessárias para manter nossos serviços e
produtos estáveis e seguros. Nós tomamos precauções para proteger sua informação.
Quando você envia informações confidenciais através do site, suas informações são
protegidas on-line e off-line. Essas informações são criptografadas e transmitidas de
forma segura. Você pode verificar isso procurando um ícone de cadeado na parte
inferior do seu navegador da web, ou procurando "https" no início do endereço da
página da web. As informações do seu cartão de crédito não são armazenadas em
nosso banco de dados.
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