TERMOS E CONDIÇÕES
Estes Termos Gerais de Contratação de Produtos e Serviços é firmado entre o
cliente (o(a) AFILIADO(A)), pessoa física ou jurídica, devidamente qualificado(a)
nos respectivos canais providos pela Contratada (EV+ EVOLUTION) (conforme
abaixo definido).
A "EV+ EVOLUTION" SITE OU O "SITE" É-LHE FORNECIDA POR EV+
EVOLUTION ("NÓS", "NÓS" OU "EV+ EVOLUTION"). :
Ao inscrever-se para o serviço da EV+ EVOLUTION ("Serviço") ou qualquer um
dos serviços da EV+ EVOLUTION. ("EV+ EVOLUTION"), O (A)AFILIADO(A),
("O(A) AFILIADO(A)", "O Cliente" ou o "Usuário") concorda em ficar vinculado
aos seguintes termos e condições ("Termos de Serviço"). A EV+ EVOLUTION
reserva-se o direito de atualizar e alterar os Termos de Serviço postando
atualizações e alterações ao site da EV+ EVOLUTION. os(as) AFILIADOS(AS)
serão aconselhados a verificar os Termos de Serviço de tempos em tempos
quaisquer atualizações ou alterações que podem afetar o(a) AFILIADO(A) .
Termos da conta
O(A) AFILIADO(A) deve ter 18 anos ou mais para usar este serviço.
O(A) AFILIADO(A) deve fornecer seu nome completo legal, um endereço de email válido, e qualquer outra informação necessária para completar o processo
de inscrição.
O(A) AFILIADO(A) é responsável por manter sua senha segura. A EV+
EVOLUTION não pode e não será responsável por qualquer perda, dano ou falha
sua em manter a segurança da sua conta e senha.
O(A) AFILIADO(A) não pode usar o serviço EV+ EVOLUTION para outros fins,
fins ilegais ou não autorizados. e não poderá, no uso do Serviço, violar qualquer
lei em sua jurisdição (incluindo, mas não limitado a direitos autorais).
É proibido ao AFILIADO(A) compartilhar ou reproduzir as informações adquiridas
com quaisquer pessoas, seja ela física ou jurídica.
A violação de qualquer dos Termos da conta, conforme determinado, a critério
exclusivo da EV+ EVOLUTION, resultará em um cancelamento imediato de seus
serviços, desfiliação do AFILIADO e uso das medidas jurídicas cabíveis.
Condições Gerais
O(A) AFILIADO(A) deve ler, concordar e aceitar todos os termos e condições
contidos neste Contrato de Usuário e Política de Privacidade antes de se tornar
um membro da EV+ EVOLUTION.
A EV+ EVOLUTION reserva-se no direito de modificar ou encerrar o serviço por
qualquer motivo, sem aviso prévio a qualquer momento.
A EV+ EVOLUTION reserva-se no direito de recusar o serviço a qualquer pessoa,
por qualquer motivo, a qualquer momento sem qualquer justificativa.
O uso do serviço é por conta e risco do(a) AFILIADO(A). O Serviço é fornecido
"tal como está" e "conforme estiver disponível", sem qualquer garantia ou

condição, expressa, implícita ou estatutária. Sem qualquer tipo de garantia em
relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo.
A EV+ EVOLUTION não garante que o serviço será ininterrupto, seguro ou livre
de erros nos resultados finais. A EV+ EVOLUTION entrega PROBABILIDADES aos
seus AFILIADOS(AS).
A EV+ EVOLUTION não garante que os resultados, que podem ser obtidos com
o uso do serviço, será exato ou confiável.
A EV+ EVOLUTION não garante que a qualidade de qualquer produto, serviço,
informações ou outro material adquirido ou obtido pelo(a) AFILIADO(A) através
do Serviço vai atender às suas expectativas, ou que quaisquer erros no serviço
serão corrigidos.
Qualquer informação publicada pela EV+ EVOLUTION é apenas para fins
informativos e de entretenimento.
A EV+ EVOLUTION não aceita qualquer forma de jogos de azar, apostas ou jogos.
A EV+ EVOLUTION não se responsabiliza por qualquer perda ou dano para o
cliente, seja direta ou indireta, como resultado do uso desta informação para
jogos de azar ou apostas.
O(A) AFILIADO(A) é responsável para cumprir com suas leis locais para evitar
quebrar as leis do seu país.
Em nenhum caso a EV+ EVOLUTION ou nossos fornecedores serão responsáveis
por lucros cessantes ou danos especiais, incidentais ou consequenciais,
decorrentes de ou em conexão com o nosso site, nossos serviços ou este acordo
(no entanto decorrentes incluindo negligência). O(A) AFILIADO(A) Concorda em
indemnizar e isentar a nós e (se aplicável) à nossa empresa mãe, subsidiárias,
afiliadas, parceiros da EV+ EVOLUTION, funcionários, diretores, agentes e ou
funcionários, de qualquer reclamação ou demanda, incluindo honorários
razoáveis, feitas por terceiros devido a ou resultante de sua violação do presente
Acordo ou dos documentos que inclui, por referência, ou a violação de qualquer
lei ou os direitos de terceiros.
O(A) AFILIADO(A) Concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender,
revender ou explorar qualquer parte do Serviço, o uso do Serviço, ou acesso ao
Serviço, sem a expressa autorização por escrito pela EV+ EVOLUTION.
O abuso verbal ou escrita de qualquer tipo (incluindo ameaças de abuso ou
castigo) de qualquer AFILIADO(A) da EV+ EVOLUTION, a um empregado da EV+
EVOLUTION, membro ou funcionário resultará no cancelamento imediato da
conta. Sem direito a restituições e ainda sujeito as medidas legais e judiciais.
O fracasso da EV+ EVOLUTION de exercer ou executar qualquer direito ou
disposição dos Termos de Serviço não constituirá uma renúncia de tal direito ou
disposição. Os Termos de Serviço constitui a totalidade do acordo entre o(a)
AFILIADO(A) e a EV+ EVOLUTION e regulam a utilização do Serviço.
Qualquer uso indevido, má conduta ou outro abuso da relação com a EV+
EVOLUTION irá resultar no cancelamento imediato de qualquer relação entre o(a)
AFILIADO(A) e a EV+ EVOLUTION.
Perguntas sobre os Termos de Serviço devem ser enviadas para entrar em
contato pelo contato@evmais.bet.
O pagamento de taxas:

O(A) AFILIADO(A) será cobrado antecipadamente pela EV+ EVOLUTION para a
subscrição oferecida. Antes da assinatura estar disponível para uso, o cliente deve
aceitar os termos de negócios, tal como apresentado. O(A) AFILIADO(A), através
da compra do nosso serviço durante o período de tempo desejado, terá acesso
a DICAS diárias de acordo com o plano que o mesmo escolher na plataforma
online da EV+ EVOLUTION plataforma online. Portanto, todos os níveis do plano
são cobrados antecipadamente. Todo e qualquer pagamento só será reconhecido
ou valido se pago a EV+ EVOLUTION. A EV+ EVOLUTION não se responsabiliza
por pagamentos feitos a terceiros. A EV+ EVOLUTION pode cancelar a assinatura
do(a) AFILIADO(A), da qualquer momento entrando em contato conosco ou por
si mesmo, no entanto, a EV+ EVOLUTION não oferece reembolsos para os
pagamentos já realizados.
O acesso ao serviço será desativado sem aviso prévio, por falta de pagamento
de qualquer quantia devida no prazo de 1 (um) dia a contar da data de
vencimento.
Rescisão
O(A) AFILIADO(A), poderá cancelar sua conta a qualquer momento por e-mail.
Uma vez que sua conta for cancelada todo o seu conteúdo será imediatamente
excluído do serviço. A eliminação de todos os dados é definitiva, por favor,
certifique-se de que de fato deseja cancelar sua conta antes de fazê-lo.
Reservamo-nos o direito de modificar ou encerrar o serviço da EV+ EVOLUTION
por qualquer motivo, sem aviso prévio a qualquer momento.
Fraude: Sem limitar quaisquer outros recursos, a EV+ EVOLUTION pode
suspender ou encerrar a sua conta se suspeitarmos que (por convicção,
liquidação, seguros ou investigação de caução, ou outra) se envolveram em
atividades fraudulentas em conexão com o Site.
Modificações ao Serviço e Preços
Os preços para a utilização das PLATAFORMAS da EV+ EVOLUTION estão sujeitos
a alteração por parte da mesma. E, sempre que ocorrer, entrará em vigor após
15 dias do anúncio ou no mês seguinte. Esse aviso pode ser fornecido a qualquer
momento através da publicação das alterações no Site da EV+ EVOLUTION ou
no menu de administração de sua conta da EV+ EVOLUTION através de um
anúncio.
A EV+ EVOLUTION reserva-se o direito de a qualquer tempo, modificar ou
descontinuar o Serviço (ou qualquer parte dele) com ou sem aviso prévio.
Proibição de transferência das DICAS e de outras Informações Confidenciais
Portanto, todo o conteúdo das DICAS passadas diariamente aos(as)
AFILIADOS(AS) são consideradas confidenciais. Todas as informações,
transmitidas por meios escritos, eletrônicos, verbais ou quaisquer outros e de
qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a: know-how, técnicas,
designs, especificações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras,
fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, softwares, hardwares, mídias,
contratos, planos de negócios, propostas comerciais, processos, projetos,
tabelas, conceitos de produto, especificações, nomes de clientes, de revendedor
e de distribuidor, preços e custos, resultados de pesquisas, pesquisas em

andamento, invenções e ideias, informações mercadológicas, técnicas jurídicas,
financeiras e comerciais.
Paragrafo Primeiro - Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas
aquelas que assim forem identificadas pela EV+ EVOLUTION, através de
legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da
revelação ou à própria natureza da informação, devam ser consideradas como
confidenciais ou de propriedade desta.
Paragrafo Segundo - Desde a sua concepção, o presente contrato torna-se,
também, informação confidencial e, por isso, a sua existência não poderá ser
revelada a terceiros, senão mediante autorização expressa da EV+ EVOLUTION.
Paragrafo Terceiro - Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada
informação, o O(A) AFILIADO(A) deverá mantê-la em absoluto sigilo, até que a
EV+ EVOLUTION se manifeste expressamente a respeito.
Da Confidencialidade
O(A) AFILIADO(A) que violar as obrigações previstas neste termo estará sujeito
a processos indenizatórios e ressarcimentos suplementares devidos a EV+
EVOLUTION pelas perdas, danos, lucros cessantes, danos indiretos e quaisquer
outros prejuízos patrimoniais ou morais percebidos em decorrência deste
descumprimento.
Parágrafo único. Por ocasião da violação da Clausula de Confidencialidade o
contrato poderá ser imediatamente rescindido pelo EV+ EVOLUTION, sem
necessidade de qualquer aviso prévio e sem que se gere, com este fato, direito
a indenizações ou ressarcimentos.
Contatos
Os
usuários
podem
enviar
um
e-mail
para
o
seguinte
endereço: contato@evmais.bet se os(as) AFILIADOS(AS), tiverem alguma
dúvida ou precisar de qualquer informação sobre o serviço pago e o status de
sua inscrição. A EV+ EVOLUTION compromete-se a responder a estas perguntas
ou pedidos de informação o mais rápido possível.
Resolução do Litígio
Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa a este
contrato, incluindo a sua conclusão, interpretação, execução, violação, cessação
ou nulidade, será resolvido em definitivo de acordo com as regras do Centro de
Arbitragem e de Resolução de Litígios, por três árbitros nomeados conformidade
com as referidas regras. O local da arbitragem deverá ser na cidade de Lisboa. A
linguagem da arbitragem será em português.

Lisboa, 02 de Dezembro de 2020
O presente Termo vincula as Partes, se aceito eletronicamente pelo Usuário
e/ou Signatários;

Li, entendei e estou de pleno acordo com todas as condições deste Termo.

