Acordo de Licença de Usuário Final
Software do Driver da Mesa Gráfica
Este Acordo de Licença de Usuário Final (este "Acordo") é feito entre Você (tanto o indivíduo instalando
o Software quanto quaisquer entidades legais em cujo nome este indivíduo esteja agindo) ("Você" ou
"Seu/Sua") e Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japão ("Wacom").
É IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA CUIDADOSAMENTE E COMPREENDA ESTE ACORDO. AO
CLICAR NO BOTÃO “ACEITAR" OU USAR OU INSTALAR O SOFTWARE, VOCÊ ACEITA ASSUMIR
UMA OBRIGAÇÃO JURÍDICA PARA COM ESTE ACORDO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM
TODOS OS TERMOS DESTE ACORDO OU NÃO CONCORDAR EM ESTAR JUDICIALMENTE
VINCULADO A ESTE ACORDO, CLIQUE NO BOTÃO “DECLINAR”. SE VOCÊ NÃO ACEITAR ESTE
ACORDO, NÃO TERÁ O DIREITO DE USAR OU ACESSAR O SOFTWARE.
1.

2.

Definições
1.1

"Documentação" significa os guias de usuário e manuais para instalação e utilização do
Software.

1.2

“Produto” significa o hardware de Mesa gráfica da Wacom com a qual o Software foi
fornecido a Você.

1.3

“Software” significa o software do Driver da Mesa Gráfica e o firmware e a
documentação fornecidos a você com o Produto, bem como quaisquer atualizações dos
itens acima mencionados a você pela Wacom sob este Acordo.

Licença de Software

2.1
Concessão da Licença. Sujeito aos termos e condições deste Acordo, a Wacom, por
meio deste instrumento, concede a você uma licença limitada e não exclusiva para: (a) usar e instalar
uma cópia única do Software, somente em forma legível a máquinas, em um único computador ou outro
dispositivo similar, exclusivamente em conjunto com o Produto; (b) usar a Documentação fornecida com
o Software para suporte de seu uso autorizado do Software; e (c) fazer uma única cópia de backup do
Software, a ser usada somente para finalidades de backup, desde que todas as marcas registradas,
direitos reservados e outros direitos, avisos, legendas e símbolos proprietários e restritos incluídos na
versão original do Software sejam reproduzidos em tal cópia de backup. Não obstante o disposto acima,
se você tiver menos de 18 anos, Você concorda que nenhuma licença ao Software é oferecida ou
fornecida sem o consentimento dos seus pais ou seu guardião legal a este Acordo.
2.2
Restrições. Você não irá copiar ou usar o Software (incluindo a Documentação), exceto
conforme expressamente permitido por este Acordo, ou para finalidades de recuperação de desastres,
verificação de erros de programa ou backup. Você não irá, e não permitirá ou encorajará a terceiros,
modificar, traduzir, distribuir, usar como base para a criação de trabalhos derivados, usar como
contribuição, sublicenciar, emprestar ou alugar o Software, ou o uso do Software para treinamento de
terceiros, compartilhamento de tempo comercial ou agências de serviços. Você não irá e não permitirá,
encorajará, ou possibilitará quaisquer terceiros a fazer engenharia reversa, desmontar ou decompilar o
Software, ou tentar determinar quaisquer códigos fonte, algoritmos, métodos ou técnicas usadas ou
incorporadas no Software, exceto como nos limites expressamente aplicáveis pela lei, a despeito desta
restrição. Você não irá, e não permitirá, encorajará ou possibilitará a terceiros, usar o Software em
conjunto com produtos de terceiros, mas poderá ser usado apenas em conjunto com o Produto. Você
não removerá ou alterará quaisquer marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos, avisos,
legendas e símbolos proprietários e restritos aparecendo no Software.

2.3
Limitações de exportação. Você não poderá usar, ou de alguma maneira exportar ou
reexportar o Software, exceto conforme autorizado pelas leis da jurisdição na qual o Software foi
legalmente obtido por Você. Se Você obteve o Software no ou dos Estados Unidos, o Software não
poderá ser exportado ou reexportado para (a) quaisquer países com embargos dos EUA ou (b) qualquer
pessoa na lista de Nacionais Especialmente Designados do Departamento de Tesouraria dos EUA ou na
lista de Pessoas ou Entidades Negadas do Departamento de Comércio dos EUA Ao usar o Software,
Você representa e garante não estar localizado em tal país ou lista. Ao usar este Software, Você
representa e garante não estar localizado em tal país ou lista. Você também concorda que não usará
estes produtos para quaisquer finalidades proibidas pela lei americana incluindo, sem limitações, o
desenvolvimento, design, fabricação ou produção de armas nucleares, químicas, biológicas ou mísseis.
2.4
Sem atribuições; Transferência Única. Você não irá transferir, atribuir ou delegar o
Software ou qualquer de Seus direitos ou obrigações sob este Acordo, por meio de operação legal ou
não, sem o consentimento prévio por parte da Wacom, que não será concedido sem razão adequada.
Contudo, você poderá fazer uma transferência única permanente do Software e de todos Seus direitos
sob o Acordo para terceiros em conexão com sua transferência do Produto se, e somente se as
seguintes condições forem preenchidas: (a) a transferência inclui todos componentes e peças do
Produto, todos materiais impressos e quaisquer outras garantias aplicáveis ao Produto, e todos seus
direitos e obrigações sob este Acordo, (b) Você não retém quaisquer cópias do Software ou quaisquer de
suas partes em quaisquer mídias ou computadores, e (c) a parte receptora do Software leu,
compreendeu e concordou em aceitar os termos deste Acordo. Quaisquer transferências, atribuições ou
delegações de quaisquer dos Seus direitos ou obrigações sob este Acordo em violação deste parágrafo
são nulas e sem efeito.
2.5
Propriedade. A Wacom e suas afiliadas ou licenciadores retém e reterão todos os
direitos, títulos e interesses do Software, incluindo todas patentes, direitos autorais, marcas registradas,
segredos comerciais e quaisquer outras propriedades intelectuais ou direitos de indústria e quaisquer
melhorias, atualizações ou trabalhos derivados. A Wacom se reserva todos os direitos e interesses no
Software. Você não adquire quaisquer outros direitos, explícitos ou implícitos além daqueles
expressamente cedidos sob este Acordo.
2.6
Sem suporte. A Wacom não tem obrigação de fornecer suporte técnico, manutenção,
upgrades, modificações ou novas versões sob este Acordo.
2.7
Atualizações. A Wacom, a seu critério, poderá disponibilizar a Você atualizações ou
upgrades para o Software. Os termos deste Acordo governarão tais atualizações ou upgrades fornecidos
pela Wacom a Você que substituam, suplementem, modifiquem ou melhorem o Software, exceto se tal
upgrade ou atualização for acompanhado por termos separados, em qual caso estes termos governarão
até os limites de quaisquer conflitos ou termos que sejam adicionais a este Acordo.
3.

Garantias e Recursos

3.1
Garantias limitadas. A Wacom garante que o software, quando usado em concordância
com a documentação e os termos e condições deste acordo, será executado concretamente em
concordância com a documentação por um período de (a) 2 anos se você for residente na Europa, África ou
Oriente Médio, ou (b)noventa (90) dias se você for residente em outro lugar a partir da data que o Software for
instalado, baixado ou ativado por Você pela primeira vez (“Período de garantia”). No evento do
Software não conformar com a garantia acima durante o Período de Garantia, a Wacom despenderá
esforços comercialmente razoáveis para corrigir tal não conformidade, consertando ou substituindo o
Software sem custos adicionais para Você. Se a Wacom determinar que o conserto ou substituição do Software
não é razoável, seria desproporcional, não poderia ser completado dentro de um tempo razoável ou requereria
inconveniências não razoáveis, a Wacom poderá oferecer uma redução ou reembolso apropriado de quaisquer taxas
pagas por Você no lugar do conserto ou substituição.

O Software não é tolerante a falhas e não é projetado, permitido ou destinado para uso em atividades de
alto risco. Nenhuma informação ou aconselhamento Oral ou escrito fornecido pela Wacom, seus agentes
ou quaisquer distribuidores ou revendedores do Produto criará qualquer garantia ou de nenhuma forma

aumentar o escopo das garantias expressamente fornecidas pela Wacom conforme os termos deste
Acordo. Este parágrafo declara a completa responsabilidade e obrigação da wacom, e seu único e
exclusivo recurso no evento do Software não se conformar com a garantia acima. A Wacom não garante
que: (a) o software preencherá os seus requisitos, (b) o software será compatível com ou irá operar no
computador ou outro dispositivo em que você o instalar, ou (c) quaisquer defeitos no Software serão
corrigidos ou que a operação do Software será ininterrupta ou livre de erros. Este contrato não contém
nenhuma garantia da Wacom para os Produtos, que estejam sujeitos à garantia padrão de hardware da
Wacom (se houver) aplicável ao mesmo. A Wacom não terá obrigações de garantia sob este parágrafo
se tal não conformidade for causada por uso não autorizado, abuso, mau uso, alteração, negligência ou
danos adicionais ao Software ou quaisquer reparos ou modificações do Software que não tenham sido
executados pela wacom. A substituição ou conserto do Software não estende seu período de garantia
além do período original.
3.2
Isenções de Responsabilidade. Exceto pelas garantias expressas contidas neste
acordo, a WACOM NÃO FAZ, E POR MEIO DESTE INSTRUMENTO DESCONSIDERA, QUAISQUER
OUTRAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS DE NENHUM TIPO A RESPEITO DO SOFTWARE. ATÉ A
MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA SOB A LEI APLICÁVEL, A WACOM EXPRESSAMENTE SE ISENTA
DE RESPONSABILIDADE POR TODAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU
SUBENTENDIDAS, COM RESPEITO AO SOFTWARE, INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO,
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUALIDADE SATISFATÓRIA, PRECISÃO, TÍTULO E NÃO
VIOLAÇÃO OU QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS QUE POSSAM SURGIR DO DECORRER DO
DESEMPENHO, NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL. SE VOCÊ É UM CLIENTE (UM USUÁRIO DO
SOFTWARE PARA FINALIDADES PESSOAIS E NÃO PARA FINALIDADES DE NEGÓCIOS,
COMERCIAIS OU PROFISSIONAIS), AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PODEM NÃO SE
APLICAR A VOCÊ COM BASE NAS LEIS APLICÁVEIS DA JURISDIÇÃO EM QUE VOCÊ RESIDE.
4.

Rescisão

Este Acordo permanece em efeito até ser rescindido. Adicionalmente, seus direitos e licenças sob este
Acordo serão automaticamente rescindidos e se tornarão sem efeito, sem quaisquer avisos ou ações da
Wacom, em caso de falta de cumprimento de quaisquer termos deste Acordo. Em caso de rescisão
deste Acordo, você interromperá todo uso do Software e permanentemente excluirá e tonará
irrecuperável o Software e todas suas cópias (incluindo suas cópias de backup e toda Documentação) do
Seu computador ou dispositivos similares no qual foi instalado. Em caso de rescisão deste Acordo, as
Seções 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 e 5 sobreviverão.
5.

Termos Gerais

5.1
Lei. Este Acordo e todas as questões originárias ou relacionadas a este Acordo serão
governados pelas leis internas do Japão, sem dar efeito a quaisquer outras jurisdições escolhidas. Este
Acordo não será governado pela Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de
Mercadorias, cuja aplicação é expressamente excluída. No evento de quaisquer controvérsias,
reivindicações ou disputas entre as partes originando ou relacionadas a este Acordo ou o Software, tal
controvérsia, reivindicação ou disputa somente poderá ser adjudicada no Tribunal Distrital de Tóquio,
localizado no Japão, e a Wacom e Você, por meio deste acordo, irrevogavelmente aceitam a jurisdição e
foro de tal tribunal.
5.2
Limitação de Responsabilidades. Sob nenhuma circunstância será qualquer uma das
partes responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou punitivos, ou
danos por perdas de lucro, renda, negócios, economias, dados, uso ou custo de substituição sofridos por
qualquer uma das partes ou por terceiros, quer seja em ação sob contrato ou prejuízo, mesmo se a outra
parte houver sido avisada quanto à possibilidade de tais danos ou se tais danos forem previsíveis. Em
nenhum caso a responsabilidade da Wacom por danos nos termos deste documento excedem os
valores efetivamente pagos por Você pelo Produto. As partes reconhecem que as limitações das
responsabilidades nesta Seção 5.2 e em outras disposições deste Acordo e a alocação de risco aqui
contida constituem um elemento essencial da negociação entre as duas partes, sem o qual a Wacom

não teria participado deste Acordo. A política de preços da Wacom pelos Produtos reflete esta alocação
de risco e a limitação da responsabilidade especificada neste documento. Sem prejuízo ao disposto
acima, nada neste acordo limita a responsabilidade da Wacom para com Você no evento de: (i) morte ou
ferimentos pessoais resultantes diretamente de negligência da Wacom ou de um de seus empregados
ou agentes; ou (ii) quaisquer atos fraudulentos ou omissões por parte da Wacom ou de um de seus
empregados ou agentes; ou (iii) consequências oriundas de má conduta negligente ou intencional por
parte da Wacom.
5.3
Fracionamento. Se quaisquer disposições deste Acordo forem determinadas como
ilegais, inválidas ou inexequíveis, tais disposições terão efeito até a medida do possível, de maneira
consistente com a intenção declarada das partes, ou, se isto não for possível, serão consideradas
removidas deste Acordo, enquanto o restante deste Acordo continuará em pleno efeito e vigor.
5.4
Cumprimento de Leis. Você cumprirá integralmente todas as leis e regulamentos,
incluindo leis de exportação e leis locais do país ou região onde Você reside, ou no qual Você baixou ou
usou o Software. Sem limitações à generalidade do disposto acima, Você não irá, e exigirá que o
mesmo de seus representantes, exportar, direcionar ou transferir o Software, ou quaisquer produtos
diretamente originários a quaisquer destinos, pessoas ou entidades restritas ou proibidas por lei
aplicável.
5.5
Acordo Completo; Geral. Este Acordo constitui o acordo completo entre as partes e
substitui todos os acordos ou representações anteriores ou contemporâneos, escritos ou orais, tratando
do assunto deste Acordo. Isto não cria quaisquer relações de parceria, joint venture,
empregador-empregado, agência ou franqueador-franquia entre Você e a Wacom, nem deve ser
interpretado como tal. Quaisquer títulos, subtítulos ou título de seção aqui contidos são inseridos
somente por uma questão de conveniência, e de nenhuma maneira definem ou explicam quaisquer
seções ou disposições aqui contidas. A isenção de qualquer uma das partes por quaisquer faltas ou
descumprimentos deste Acordo somente poderá ser feita por escrito e não constituirá uma isenção de
quaisquer faltas ou descumprimentos futuros.
AO CLICAR NO BOTÃO “ACEITAR", VOCÊ RECONHECE QUE (1) LEU E REVISOU ESTE ACORDO
INTEGRALMENTE, (2) VOCÊ CONCORDA EM SER OBRIGADO A ESTE ACORDO, (3) O INDIVÍDUO
CLICANDO POSSUI O PODER, AUTORIDADE E DIREITO LEGAL DE ADENTRAR NESTE ACORDO
EM SEU NOME E, (4), ASSIM CLICANDO, ESTE ACORDO CONSTITUI OBRIGAÇÕES LEGAIS
EXEQUÍVEIS A VOCÊ.
Fim.
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