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Caro Cliente:

Os Termos de Serviço a seguir são um contrato jurídico entre você e a Pappers e estabelecem os 
direitos e obrigações relacionados a todo Conteúdo licenciado por você. Ao aceitar estes Termos de 
Serviço, você concorda com todo o conteúdo descrito nesse acordo. 

Licença de Imagem:

1. Por meio deste instrumento, a Pappers Estúdio Criativo concede a você um direito não exclusivo e 
intransferível de usar e reproduzir Conteúdo Visual, conforme expressamente permitido pela licença 
aplicável e sujeito às limitações aqui estabelecidas.

Esta licença concede a você o direito de utilizar o arquivo adquirido da seguinte maneira:

- Em itens de papelaria para venda de produto final, este podendo ser divulgado com imagens 
próprias em: sites, mídias sociais, aplicativos móveis, softwares, publicações eletrônicas, mídias 
digitais, propagandas ou produções.

- Para uso pessoal e/ou uso comercial do produto físico em pequena escala , destinado à micro 
empreendedores e artesãos ( limitado à quantidade de 1.000 produtos físicos por ano.)

Esta licença NÃO concede a você o direito de utilizar o arquivo da seguinte maneira:

- Revender, doar, redistribuir, proporcionar acesso, compartilhar ou transferir o arquivo digital, 
compartilhá-lo em grupos de Fcebook, coletivas, ou pacotes de kits de arquivos. As disposições 
anteriores possibilitam a proibição, por exemplo, da disponibilização do Conteúdo no formato de uma 
“galeria” de conteúdos (ou como parte de uma), na qual terceiros possam realizar buscas e seleções a 
partir do mesmo.

- Produção em grande escala (acima de 1.000 produtos físicos por ano), venda do produto impresso 
sem finalização (sem nenhum tipo de encadernação por exemplo).

- Usar um Conteúdo Visual de tal forma que infrinja qualquer marca registrada ou propriedade 
intelectual de terceiros, ou que ocasione um processo judicial por propaganda enganosa ou 
concorrência desleal.

- Usar qualquer Conteúdo Visual (integral ou parcial) como uma marca comercial, marca de serviço, 
logotipo ou em outra indicação de origem, ou como parte de uma.

- Declarar falsamente, de forma explícita ou razoavelmente implícita, que um Conteúdo Visual foi 
criado por você ou por outra pessoa que não seja o(s) proprietário(s) dos direitos autorais desse 
Conteúdo Visual.
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Responsabilidade

- Reservamo-me no direito de revogar a licença a qualquer momento, uma vez que seja comprovado 
a violação dos termos descritos acima, estando assim o contratante obrigado a remover o conteúdo 
de todos os meios digitais e físicos, e seu acesso no site da Pappers Estúdio Criativo será bloqueado.

Indenização 

- Você indenizará e isentará a Pappers Estúdio Criativo de quaisquer danos ou qualquer tipo de 
responsabilidade decorrente de qualquer uso do Conteúdo Visual que não seja o uso explicitamente 
permitido por estes Termos de Serviço. Você também concorda em indenizar a Pappers Estúdio 
Criativo por todos os custos e despesas que a envolva no caso de você violar qualquer um dos 
termos deste acordo. 

Considerações Finais:

Fica expressamente entendido e concordado que este contrato de Termos de Serviço é celebrado 
unicamente para o benefício mútuo das partes aqui definidas e que nenhum benefício, direito, 
dever ou obrigação é dirigido por estes Termos de Serviço a terceiros. 

Esta é uma licença única que autoriza uma pessoa física ou jurídica a fazer download e usar o 
arquivo adquirido em produtos físicos, produzidos em pequena escala. Nenhuma outra pessoa 
(incluindo empregados, colegas de trabalho ou fornecedores) poderá acessar sua conta ou usar 
conteúdo licenciado usando sua conta.

Caso precise utilizar o arquivo para produção em larga escala, entre em contato através do 
e-mail: contato@pappers.com.br.
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