TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

Seja bem-vindo (a)!

A Plataforma NFTexp foi desenvolvida para oferecer experiências
premium e exclusivas. As primeiras parceiras são a Paris Entretenimento e a
Paris Filmes, respectivamente produtora e distribuidora do longa Detetives do
Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo.
O participante do leilão poderá dar lances para arrematar figurinos
originais do longa que foram usados pelo elenco, ou a experiência de assistir,
juntamente com três convidados, a de pré-estreia do filme em uma sala
tematizada com brindes e “Meet & Greet” com o elenco principal.
O vencedor do leilão de cada experiência oferecida ganhará um NFT
registrado no Blockchain que certifica a autenticidade do prêmio. O figurino será
enviado para o endereço constante no cadastro do vencedor, e a sessão do filme
acontecerá em São Paulo. Ficamos extremamente felizes por você escolher a
NFTexp e mergulhar nessa incrível experiência!
É muito importante que conheça as nossas políticas e, por esta
razão, é necessário que leia e compreenda os nossos Termos e condições
gerais”, a partir de agora denominado apenas como “Termo” ou “Termos”, os
quais apresentam as regras gerais para a utilização da nossa plataforma e das
experiências que aqui serão leiloadas, bem como as limitativas de direitos, aqui
destacadas:

I.

O NFT confere ao seu possuidor, juntamente com seus convidados,
apenas o direito de acessar o evento e participar da experiência, não
abrangendo translado ou estadia caso o adquirente resida fora da cidade
de São Paulo.

II.

Atentando-se para questões sanitárias, será exigido comprovante de
vacinação para todos os participantes. Além disso, haverá a aferição da
temperatura antes de ingressar no evento e, constatando-se sintomas de
COVID19, o participante sintomático será impedido de adentrar o recinto.
Nesta situação, não haverá reembolso.

III.

Na superveniência de caso fortuito ou força maior, a data da experiência
pode ser alterada pela Paris Filmes a qualquer tempo e remarcada
segundo sua discricionariedade.

IV.

Os participantes tem ciência que a fruição da experiência está
condicionada com a anuência ao Termo de Autorização de Uso de
Imagem constante na plataforma de venda.

V.

Para segurança de todos os presentes, atores e demais participantes, ao
utilizar nossa plataforma, seu cadastro está sujeito à análise e aprovação
do nosso Departamento de Segurança. Eventualmente, documentos
poderão ser solicitados, os quais deverão ser encaminhados conforme as
instruções recebidas e dentro do prazo estipulado para finalização e
participação nos lances, sob pena de não efetivação do cadastro.

VI.

A fim de facilitar a análise do Departamento de Segurança, preencha
todos os campos do cadastro, em especial nome completo, número de
CPF, e-mail, telefone para contato e endereço, dados que são
necessários para a execução do contrato.

VII.

A NFTexp se reserva o direito de impedir, a seu critério, novos cadastros,
ou cancelar os já efetuados, em caso de ser detectada anomalia que
considere, em sua análise, revestida de erro grave ou demonstre tentativa
deliberada de burlar as regras aqui descritas, obrigatórias para todo
Usuário.

VIII.

Os cadastros na Plataforma são individuais e intransferíveis, assim, o
usuário deverá imediatamente notificar a NFTexp sobre qualquer uso não
autorizado de sua conta, em tempo hábil, não sendo a NFTexp
responsável por quaisquer prejuízos ou danos oriundos do uso de “login”
e senha por terceiro, com ou sem o seu consentimento.

IX.

Caso o usuário venha a descumprir qualquer das condições aqui
previstas, a NFTexp reserva-se o direito de encerrar sua conta e
suspender ou anular seu acesso à Plataforma, sem necessidade de aviso
prévio.

X.

A NFTexp, disponibiliza ao usuário em caso de Inativação Do Cadastro,
Dúvidas e Sugestões relacionadas a este Termo ou quaisquer outras
informações, o canal de atendimento através do e-mail
faleconosco@nftexp.com.br.

XI.

Como forma de manter a confiança e respeito, serão vedados atos ilegais
ou incompatíveis a proposta de zelar pela prestação dos serviços de
qualidade. Assim, poderá resultar em suspensão ou inativação do seu
cadastro, sem prévia notificação e sem prejuízo das demais medidas que
lhe sejam asseguradas pela legislação em vigor, caso o participante
incorra em qualquer das hipóteses elencadas abaixo:
a) Promoção da violência e/ou discriminação, baseada em
questões de raça, sexo, religião, nacionalidade, orientação
sexual ou de qualquer outro tipo;

b) Violação do disposto neste Termo ou na Política de
Privacidade da Plataforma;
c) Impossibilidade de verificação da identidade do Usuário ou
constatação de falsidade de qualquer das informações por
ele fornecidas
XII.

Caso o arrematante que ofertou o maior preço não realize o adimplemento
até a data determinada, ou, caso seja desclassificado em virtude das
hipóteses neste termo elencadas, fica assegurado ao ofertante do
segundo maior preço a aquisição do NFT e os direitos a ele inerentes, e
assim, sucessivamente.

XIII.

A NFTexp não será responsável por quaisquer perdas ou danos sofridos,
resultantes de: (i) qualquer informação errada ou incompleta que seja
fornecida pelo participante; (ii) qualquer fraude, declaração fraudulenta ou
violação do dever, ou violação de qualquer uma das condições por outros
Usuários; (iii) falhas nas conexões; (iv) problemas no processamento de
dados por culpa de terceiros; (v) pelo conteúdo inserido pelo participante;
(vii) por problemas definidos como “caso fortuito” ou “força maior”
contemplados pelo artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

XIV.

A NFTexp se reserva o direito de, a qualquer momento, modificar este
Termo, sempre com o envio de avisos à Você, para ciência, sem qualquer
responsabilização da NFTexp devido a quaisquer modificações efetuadas
na Plataforma, que entrarão em vigor imediatamente após sua publicação
online.

XV.

Na eventualidade do participante descumprir qualquer disposição do
Termo, desde já, reconhece e aceita que a Plataforma NFTexp pode, sem
aviso prévio, interromper ou suspender, temporária ou permanentemente,
parte ou a totalidade, do seu acesso à Plataforma.

