Termos de Uso da Autodesk App Store
A Autodesk, Inc., sociedade de Delaware com sede em 111 McInnis Parkway, San Rafael,
Califórnia, e suas subsidiárias (coletivamente, “Autodesk”) disponibiliza informações, produtos,
programas, aplicativos, ferramentas, plug-ins, add-ons, bibliotecas, livros, conteúdos, dados,
soluções, serviços e/ou outros materiais (coletivamente, “Produtos”) neste website da Autodesk
App Store (o “Site”), sujeito aos seguintes termos e condições, além dos Termos de Uso do
Website da Autodesk (coletivamente, “Termos”).
Ao baixar, instalar, acessar, copiar, carregar, ou usar de outro modo um Produto, você entende e
concorda que: (a) você cria um relacionamento direto com o prestador ou autor do Produto
(“Fornecedor”) no âmbito do contrato de licença de usuário final associado ou outro contrato
aplicável a tal Produto (cada um, um “Contrato de Licença”), independentemente de seu
relacionamento com a Autodesk nos termos de contratos, ou termos de uso, que regem seu uso
de outros produtos de software e serviços da Autodesk disponibilizados de modo geral, (b) seu
uso do Produto é regido pelo Contrato de Licença aplicável e não pelos termos de outros
contratos ou termos de uso da Autodesk, que rejam o uso de outros produtos de software e
serviços da Autodesk disponibilizados de modo geral, (c) seus dados/informações pessoais (por
exemplo, prenome, sobrenome, endereço de e-mail) serão disponibilizados ao Fornecedor para
fins de cumprimento, e (d) dados/informações pessoais coletados através do Produto estão
sujeitos à política de privacidade do Fornecedor.
A Autodesk reserva a si o direito de alterar estes Termos de tempos em tempos, e a lhe fornecer
aviso de tal mudança postando uma versão revisada dos Termos no Site ou através de outros
meios razoáveis selecionados pela Autodesk.
1. Site; Produtos. O Site disponibiliza para download certos Produtos. Você pode usar o Site
para navegar, localizar e baixar Produtos a serem usados em associação aos seus produtos ou
serviços licenciados da Autodesk.
2. Contratos de Licença. O uso dos Produtos é regido pelos termos do Contrato de Licença
aplicável. Você não pode instalar, acessar ou usar nenhum Produto que seja acompanhado por
um Contrato de Licença, ou inclua um Contrato de Licença, a menos que você tenha concordado
com os termos do Contrato de Licença aplicável. Você se compromete a cumprir com todas as
leis e regulamentos locais sobre o download, a instalação e/ou o uso dos Produtos.
3. Produtos de Terceiros. Muitos dos Produtos disponibilizados para download neste Site são
fornecidos por terceiros desenvolvedores ou fornecedores independentes (“Terceiros
Fornecedores”), e não pela Autodesk. Cada Terceiro Fornecedor é unicamente responsável por
seus Produtos (“Produtos de Terceiros”), inclusive, sem limitação, por (i) todos e quaisquer
conteúdos, serviços ou assinaturas fornecidos através de tal Produto de Terceiro ou em
associação ao mesmo, (ii) o desenvolvimento, instalação e uso de tal Produto de Terceiro, (iii)
todos e quaisquer serviços de manutenção e suporte com relação a tal Produto de Terceiro,
conforme especificado no Contrato de Licença aplicável, ou conforme exigido pela lei aplicável,
(iv) todas e quaisquer garantias para tal Produto de Terceiro, sejam expressas ou implícitas por

lei, até o limite em que não sejam efetivamente eximidas pelo Contrato de Licença aplicável, ou
outras reivindicações, perdas, responsabilidades, indenizações, custos ou despesas que possam
ser atribuídos a qualquer descumprimento de qualquer garantia, (v) a investigação, defesa,
celebração de acordo e quitação de quaisquer responsabilidades ou reivindicações por você ou
qualquer terceiro relacionadas de qualquer modo ao Produto de Terceiro, inclusive, sem
limitação, por responsabilidade de produto, lesão pessoal ou morte, descumprimento a lei, regra
ou regulamento aplicável e infração ou apropriação indevida de propriedade intelectual de
terceiro ou outros direitos, e (vi) estabelecimento do preço de compra, verificação de todos os
pagamentos, coleta e pagamento de todos os tributos aplicáveis e emissão de ressarcimentos.
Entre em contato com o Terceiro Fornecedor diretamente para ressarcimentos, devoluções ou
cancelamentos referentes a Produtos de Terceiros. A Autodesk reserva a si o direito (mas não
tem obrigação) de monitorar, analisar, filtrar, modificar, recusar ou remover todos ou quaisquer
dos Produtos do Site.
4. Pagamentos. Alguns Produtos podem estar disponíveis a você sem cobrança, enquanto outros
Produtos podem ser comprados por uma taxa. Você concorda que é exclusivamente responsável
por todas as taxas associadas a compras que você faz no Site. Caso você deseje comprar um
Produto, podemos fornecer, para sua conveniência, um link no Site para um processador de
pagamentos que processará seu pagamento de tal Produto (“Processador de Pagamento”).
Tenha ciência de que o Processador de Pagamento é um terceiro e que o uso do website e dos
serviços relacionados do Processador de Pagamento é regido pelos termos e condições do
Processador de Pagamento, e não por estes Termos, e a Autodesk não é responsável de modo
algum pelos termos e condições do Processador de Pagamento. Incentivamos você a ler os
termos e condições do Processador de Pagamento antes de fazer quaisquer compras. Você
concorda que a Autodesk reserva a si o direito de adicionar remover métodos de processamento
de pagamento a exclusivo arbítrio próprio e sem avisá-lo.
5. Renúncia e Quitação. A Autodesk é responsável apenas por fornecer acesso ao Site e por
disponibilizar Produtos através do Site conforme os termos de seus respectivos Contratos de
Licença. A Autodesk não terá responsabilidade alguma com relação a Terceiros Fornecedores
e/ou Produtos de Terceiros e, até o limite máximo permitido pela lei aplicável, você renuncia e
dá quitação de todas as reivindicações contra a Autodesk e/ou suas subsidiárias e coligadas e
cada um de seus respectivos empregados, diretores, conselheiros, acionistas, agentes e
representantes contra toda e qualquer responsabilidade por reivindicações, danos (diretos e
consequentes), custos e despesas (inclusive custas de litígios e honorários advocatícios) de todo
tipo e natureza, que decorram de Terceiros Fornecedores e/ou Produtos de Terceiros ou sejam
relacionados de qualquer modo aos mesmos. CASO VOCÊ SEJA RESIDENTE DA
CALIFÓRNIA, ENTÃO VOCÊ RENUNCIA AOS SEUS DIREITOS PREVISTOS NA SEÇÃO
1542 DO CÓDIGO CIVIL DA CALIFÓRNIA, QUE ESTABELECE QUE “UMA QUITAÇÃO
GERAL NÃO SE ESTENDE A REIVINDICAÇÕES DE CUJA EXISTÊNCIA EM SEU
FAVOR O CREDOR NÃO TENHA CONHECIMENTO OU SUSPEITA NO MOMENTO DA
ASSINATURA DA QUITAÇÃO, QUE, SE CONHECIDAS POR ELE, DEVEM TER
AFETADO DE FORMA SUBSTANCIAL O SEU ACORDO COM O DEVEDOR”. Residentes
de outros estados e nações renunciam aos seus direitos de modo similar nos termos de leis ou
regulamentos aplicáveis e/ou análogos.

6. Eximição de Garantias. O SITE E OS PRODUTOS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO SITE E
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, SOFTWARES, DOCUMENTOS E
GRÁFICOS RELACIONADOS PUBLICADOS NO PODEM INCLUIR INEXATIDÕES
TÉCNICAS, ERROS OU OMISSÕES. MUDANÇAS PODEM SER FEITAS
PERIODICAMENTE ÀS INFORMAÇÕES NESTE INSTRUMENTO. A AUTODESK E/OU
SUAS RESPECTIVAS SUBSIDIÁRIAS, COLIGADAS, ABASTECEDORES E
LICENCIANTES PODEM, SEM QUE SEJAM OBRIGADOS, FAZER
APERFEIÇOAMENTOS E/OU MUDANÇAS NO SITE, NOS PRODUTOS DISPONÍVEIS
ATRAVÉS DO SITE, E QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO, CONTEÚDO, SERVIÇOS,
SOFTWARES, PRODUTOS, DOCUMENTOS, E/OU OS PROGRAMAS DESCRITOS
NESTE INSTRUMENTO A QUALQUER MOMENTO.
7. Disposições Gerais. Estes Termos contêm a integralidade do avençado entre você e a
Autodesk com relação ao Site e suplanta todos os comunicados e propostas anteriores ou atuais,
eletrônicos, verbais ou escritos, entre você e a Autodesk com relação ao Site. Pelo presente, você
reconhece que não tem poder ou autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação ou
responsabilidade em nome da Autodesk. Nenhuma omissão em fazer valer qualquer disposição
destes Termos constituirá renúncia a tal disposição ou a qualquer outra disposição deste
instrumento. Caso qualquer disposição destes Termos seja considerada ilícita, nula ou inexigível
por qualquer motivo, essa disposição será considerada divisível destes Termos e não afetará a
validade e a exigibilidade de qualquer disposição remanescente. Você não pode ceder, transferir
ou sublicenciar seus direitos ou obrigações previstos nestes Termos sem o prévio consentimento
expresso por escrito da Autodesk. A Autodesk não será responsável por descumprimentos de
obrigações motivados por causas que estejam além de seu controle.

