TERMOS E CONDIÇÕES
Ao aceitar estes termos de uso, o usuário estará
concordando com todos os termos e condições de uso
adiante descritos, ficando ciente que, ao fazer a
adesão, todos os seus direitos e obrigações ficarão
vinculados, tornando-se tais regras e condições de
utilização indispensáveis para contratação dos
eventuais serviços solicitados.
Desse modo, antes de aceitar, certifique-se de que você
tenha compreendido e concordado com o inteiro teor dos
presentes termos e condições de uso. Não é permitida a
participação no SITE de menores de 18 (dezoito) anos.
A Plataforma é um serviço prestado pela empresa 1a1
Cripto, sendo ela a detentora de todos os direitos
sobre e responsável pela plataforma
online para compra e venda de “Criptomoeda”,
disponibilizadas através do site (“Criptomoedas Fácil”)
hospedado sob o domínio mercado.criptomoedasfacil.com
1.
ESCOPO
1.1. Estes termos e condições aplicam-se a todo o
relacionamento comercial entre o cliente e a 1a1 cripto
como operadora da plataforma de Internet
mercado.criptomoedasfacil.com.
1.2. O conteúdo de responsabilidade exclusiva pela
operação da plataforma e do site
mercado.criptomoedasfacil.com assim como todo o
conteúdo nele contido, é exclusiva e exclusivamente da
1a1 Cripto.
2. ACEITE
2.1. O USUÁRIO, ao aceitar esse TERMO, concorda que
este poderá sofrer alterações ao longo do tempo, sendo
sua inteira responsabilidade sua verificação periódica,
principalmente antes da utilizar o SITE. Se a
empresa informar ao USUÁRIO sobre alterações
significativas realizadas no TERMO, o fará por mera
liberalidade.

2.2. Se você não entender quaisquer disposições
contidas nestes site termos e condições, por favor
envie sua consulta para: contato@criptomoedasfacil.com
2.3. Caso tenha alguma objeção a qualquer disposição
deste TERMO, inclusive posterior ao seu aceite, o
USUÁRIO deverá cessar imediatamente seu uso, observado
o disposto neste TERMO.
2.3. Para utilizar o SERVIÇO do SITE, o USUÁRIO deve
ter conhecimento sobre o mercado de criptomoedas e
considerado seu risco. O valor das criptomoedas pode
variar no tempo e o USUÁRIO tem conhecimento dessa
circunstância e a aceita por sua conta e risco, de
forma consciente e informada.
2.4. O SITE apenas presta serviço de venda de
criptomoedas, por isso, a responsabilidade pelas
operações realizadas por seu intermédio é
exclusivamente do USUÁRIO.
2.5. O usuário declara e reconhece que os serviços
disponibilizados pelo site foram suficientemente
descritos neste “termos e condições de uso”, bem como
que a 1a1 Cripto e o Criptomoedas Fácil cumpriu
devidamente com o seu dever de informação.
Após ler todos os termos e as condições que regulam o
uso do site e de seus serviços, o usuário consente com
estes e aceita todas as suas disposições, ficando
ilimitadamente vinculado, tornando-se tais regras e
condições de utilização indispensáveis para suas
operações.

