TERMOS DE USO
Termos de Compra e Venda da Cidade
1. Alterações aos Termos:
A empresa BRV se reserva o direito de alterar, modificar, adicionar ou remover
partes destes Termos a qualquer momento e a seu critério. O BRV irá atualizar
estes Termos como o Serviço e leis aplicáveis ("Novos Termos"). O BRV irá
notificá-lo sobre os novos termos, colocando os novos termos neste local e
fornecer outro aviso que pode incluir por e-mail ou aviso de in-game. Seu uso
continuado do Serviço significa que você leu e aceitou os novos termos.
Estes termos não podem ser alterados exceto em documento escrito e assinado
à mão por você e a equipe BRV. Para os fins deste artigo, a assinatura "à mão"
não pode ser substituída por uma mensagem de e-mail e/ou uma assinatura
eletrônica. A menos que seja previamente estabelecido nos presentes Termos,
no caso destes Termos entrarem em conflito com quaisquer outros termos,
políticas, regras ou códigos de conduta do BRV, estes Termos prevalecerão.
2. Violação dos Termos:
Sem limitação dos nossos outros recursos, podemos limitar, suspender,
desativar ou encerrar contas de usuário, proibir o acesso ao serviço e seu
conteúdo, serviços e ferramentas, atrasar ou remover conteúdo hospedado e
adotar medidas técnicas e jurídicas para impedir que usuários acessem o serviço
se verificado que eles estão criando risco ou qualquer violação legal possível,
inclusive ao direito de propriedade intelectual de terceiros, ou agindo de forma
inadequada com a letra ou o espírito de nossos termos ou política.
Você pode perder o seu nome de usuário e personagem como resultado de
suspensão da conta, desativação ou rescisão, bem como todos os benefícios,
privilégios, pontos e itens comprados associados à sua utilização do serviço, e o
BRV não tem qualquer obrigação para compensá-lo de tais perdas ou resultados.
O BRV reserva o direito de parar de oferecer e/ou apoiar o Serviço ou parte dele,
a qualquer momento, de forma permanente ou temporária, altura em que a sua
licença para utilizar o Serviço ou parte dela seja rescindido ou suspenso
automaticamente. Nesse caso, a BRV não será obrigada a fornecer restituições,
benefícios ou outras compensações para você em conexão com tais elementos.

3. Concessão de Licença Limitada:
Sujeito a sua aceitação e cumprimento contínuo destes Termos, BRV concede a
você uma licença não exclusiva, intransferível, limitada e revogável para acessar e
utilizar o Serviço unicamente para os seus próprios fins de entretenimento
não-comerciais. Você concorda em não utilizar o Serviço para qualquer outra
finalidade. Você entende que, embora às vezes você possa "ganhar", "comprar" ou
"adquirir" (a) moeda virtual para uso no serviço; ou (b) itens virtuais do jogo (em
conjunto com a moeda virtual, "Itens virtuais"), você não possui os itens virtuais e as

quantidades de qualquer item virtual Não se referem a qualquer saldo de moeda real ou
seu equivalente. Em vez disso, você está comprando uma licença limitada para usar o
serviço, incluindo os programas de software que, ocasionalmente, se manifestam como
estes itens. Qualquer saldo de "moeda virtual" mostrado na sua conta não constitui um
saldo no mundo real nem reflete qualquer valor armazenado, mas ao invés, constitui uma
medida da extensão da sua licença. Itens virtuais não têm nenhum valor em dinheiro e não
são resgatáveis para qualquer soma de dinheiro ou valor monetário do BRV a qualquer
momento. Itens virtuais não constituem um direito de propriedade pessoal. Reservamos o
direito de reduzir, liquidar, desativar, suspender ou encerrar seus artigos virtuais ou o
acesso aos mesmos se suspeitarmos, após investigação, que você cometeu um desvio de
itens virtuais ou utilizou-os de outra forma para realizar qualquer atividade fraudulenta

4. Política do BRV:
Toda a atividade relacionada ao Brasil Realidade Virtual, incluindo, mas não limitado a:
nomear personagem, as contas, comportamento no jogo, itens comprados e reembolso,
estornos, banimentos, adição e remoção de itens, a responsabilidade das ações, pirataria e
golpes são regidos pela política do BRV mencionados abaixo. Ao aceitar estes termos, você
também concorda em seguir e cumprir todas as políticas e procedimentos de jogo.
5. Indenização:
Você concorda em indenizar, guardar e manter BRV, licenciadores e parceiros de quaisquer
reivindicações, perdas, danos, responsabilidades, incluindo taxas e custas judiciais,
decorrentes de seu uso ou mau uso do Serviço, qualquer violação sua destes Termos ou
qualquer violação das representações, garantias e convênios feitos por você aqui. O BRV
reserva o direito, às suas custas, de assumir a defesa exclusiva e controle de qualquer
questão para a qual você é obrigado a indenizar o BRV, e você concorda em cooperar com
a defesa dessas reivindicações do BRV. BRV usará esforços razoáveis para notificá-lo de
tal reclamação, ação ou processo após tomar conhecimento do mesmo. Você concorda que
as disposições da presente Cláusula irão prevalecer a qualquer encerramento.
6. Política Chargeback:
Contas que tenham incorrido estornos receberão uma multa de R$150,00 Reais por
Chargeback recebido. O valor será protestado em cartório, para futuro fins judiciais,
embasado no Art. 171 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40
7. Política Reembolso:
Toda e qualquer compra de itens é final, ou seja, não é reembolsável. O BRV não se
responsabiliza por erros e enganos cometidos na hora de qualquer compra.

