
Requisitos e regras de uso do distribuidor Apple 
Se você baixar a App da App Store da Apple, Inc. ("Apple") (ou, em qualquer caso, se você baixar um App 
Apple iOS), então, sem derrogar as isenções de garantia e limitação de responsabilidade, conforme 
estabelecido nos presentes Termos: 

Você reconhece e concorda que: 

• estes Termos são celebrados apenas entre a monday.com e você, e não com a Apple, e a 
monday.com e seus licenciadores, e não a Apple, são os únicos responsáveis pela App e pelo 
conteúdo dele. 

• seu uso do App também está sujeito às Regras de Uso estabelecidas pela Apple, incluindo as 
estabelecidas nos Termos de Serviço da App Store da Apple, em vigor a partir da data em que 
estes Termos são celebrados. 

• a Assinatura aqui concedida está limitada a um direito intransferível de usar o App em um 
iPhone da Apple, iPod Touch, iPad ou outro produto da marca Apple que você possui ou controla 
e que opera o iOS; 

• A monday.com é a única responsável por fornecer serviços de suporte em relação ao App, 
conforme especificado nestes Termos. A Apple não tem qualquer obrigação de fornecer 
quaisquer serviços de manutenção e suporte em relação ao App; 

• No caso de qualquer falha do App de cumprir com qualquer garantia aplicável, você poderá 
notificar a Apple e, na medida do possível, a Apple reembolsará qualquer preço de compra pago 
(se houver) por você pelo App. Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, a Apple não terá 
qualquer outra obrigação de garantia em relação ao App; 

• A Apple não se responsabiliza por tratar de quaisquer reivindicações do produto que você, ou 
qualquer terceiro, possa ter relacionadas ao App ou à posse e/ou uso do App, incluindo, entre 
outros: (a) reivindicações de responsabilidade do produto; (b) qualquer reivindicação de que o 
App não esteja em conformidade com qualquer requisito legal ou regulamentar aplicável; e (c) 
reivindicações decorrentes da proteção de consumidores ou de legislação semelhante. Tais 
reivindicações serão enviadas à monday.com, de acordo com, e sujeita a, seus Termos; 

• No caso de qualquer reivindicação de terceiros de que o App ou a posse e uso do App infringem 
os direitos de propriedade intelectual de terceiros, a Apple não será responsável pela 
investigação, defesa, liquidação e liberação de qualquer reivindicação de violação de propriedade 
intelectual; 

• A Apple, e suas subsidiárias, são terceiros beneficiários destes Termos e, após sua aceitação 
dos termos e condições destes Termos, a Apple terá o direito (e será considerada como tendo 
aceitado o direito) de aplicar estes Termos contra você como um terceiro beneficiário dos 
mesmos. 

AVISO: Esta versão é uma tradução do original em inglês, fornecida apenas para fins de 
conveniência. O original em inglês é a versão oficial e juridicamente vinculante, e prevalecerá 
em caso de discrepância. 
 


