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Parabéns pelo seu novo dispositivo Acer! Como agradecimento especial, a Acer fez uma parceria com o Dropbox e 

você ganhará 25 GB de espaço extra no Dropbox por um ano (a "Oferta"). Antes de reivindicar seu espaço, você 

deve entender os termos e condições desta promoção ("Termos da oferta"). Os Termos da oferta são adicionados 

aos Termos e Condições, Política de Uso Aceitável e Política de Privacidade padrão do Dropbox (nossos "Termos 

padrão") que orientam o uso dos serviços do Dropbox. Ao reivindicar a Oferta, você concorda com estes Termos da 

oferta, além de nossos Termos padrão. Os termos em letras maiúsculas usados aqui, mas não definidos, têm o 

significado dado a eles em nossos Termos padrão. 

 

Critérios da oferta 

 

Esta Oferta está aberta a usuários do Dropbox novos e existentes que comprarem e registrarem um dispositivo Acer 

novo e qualificado.  A Oferta deve ser reivindicada até 31 de dezembro de 2018 e pode ser resgatada apenas uma 

vez por dispositivo. A Oferta não pode ser reivindicada em um dispositivo restaurado, usado ou formatado e 

renovado e não pode ser combinada com outras ofertas. A Oferta é pessoal e intransferível. A Oferta não está 

disponível na China, em Cuba, no Irã, na Coreia do Norte, no Sudão, na Síria ou na região da Crimeia, ou quaisquer 

outros países onde o serviço do Dropbox não esteja disponível, seja por restrições de leis ou sujeição de impostos. 

 

Espaço concedido de 25 GB 

 

O espaço promocional concedido de 25 GB é adicionado aos 2 GB da cota básica dada a cada usuário do Dropbox, 

bem como qualquer outro espaço que você possa ter recebido por indicar amigos, concluído a Introdução ou por 

outras ações específicas (coletivamente, sua "Cota permanente"). No final do período promocional de um ano, sua 

alocação de espaço reverterá à sua Cota permanente. 

 

Após a expiração da oferta de um ano 

 

Se, no final do seu período promocional, os dados que você armazenou no Dropbox excederem sua Cota 

permanente, você não poderá adicionar mais arquivos ao seu Dropbox e seus dispositivos vão parar de sincronizar. 

Você pode corrigir isso a qualquer momento excluindo arquivos em seu Dropbox on-line até que a quantidade de 

armazenamento fique abaixo da Cota permanente ou fazendo um upgrade. Se fizer o upgrade, sua alocação de 

espaço aumentará para 1 TB e você obterá outros recursos avançados. 

 

Caso você opte por não fazer o upgrade, enviaremos um e‑mail ao endereço associado à sua conta de e-mail e 

pediremos para você excluir ou mover seus arquivos para deixar sua conta novamente dentro do limite de sua Cota 

permanente.  Se não conseguir fazê-lo dentro de um prazo razoável, depois de enviarmos este e-mail de aviso (pelo 

menos 60 dias), o Dropbox se reserva o direito de suspender ou excluir permanentemente sua conta inteira, junto 

com todos os dados armazenados, incluindo os dados que estão dentro de sua cota permanente. 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade

