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Parabéns por ter adquirido o seu novo dispositivo Acer!  Como agradecimento especial, a Acer juntou-se 

à Dropbox para lhe oferecer 25 GB de espaço adicional na Dropbox durante um ano e sem qualquer 

custo (a "Oferta"). Antes de utilizar o seu espaço, deve compreender os termos e condições que regem 

esta promoção ("Termos da oferta"). Os Termos da oferta complementam os Termos e condições, a 

Política de utilização aceitável e a Política de privacidade gerais da Dropbox, no que concerne a sua 

utilização dos serviços da Dropbox (os nossos "Termos gerais").  Ao utilizar esta Oferta, o utilizador 

aceita estes Termos da oferta, bem como os nossos Termos gerais. Os termos em maiúscula utilizados 

no presente documento, mas que não foram definidos, têm o mesmo significado do que os termos 

utilizados nos nossos Termos gerais. 

 

Elegibilidade da oferta 

 

Esta Oferta está disponível para novos utilizadores, bem como para utilizadores existentes da Dropbox 

que adquiram e registem um dispositivo Acer novo e elegível.  A Oferta tem ser utilizada até 31 de 

dezembro de 2018 e pode ser utilizada apenas uma vez por dispositivo. A Oferta não pode ser utilizada 

num dispositivo recondicionado, usado, apagado ou restaurado, e não pode ser combinada com outras 

ofertas. A Oferta é pessoal e intransmissível. A Oferta não está disponível na China, em Cuba, na Coreia 

do Norte, no Sudão, na Síria ou na região da Crimeia, ou em quaisquer outros países onde o Serviço 

Dropbox não esteja disponível, esteja condicionado pela lei ou sujeito a impostos. 

 

Atribuição de 25 GB de espaço 

 

Os 25 GB de espaço promocional complementam o limite básico de 2 GB concedido a todos os 

utilizadores da Dropbox, bem como qualquer outro espaço que tenha recebido através da recomendação 

de amigos, conclusão do tutorial, ou da realização de outras ações especificadas (conjuntamente, o seu 

"Limite permanente"). No final do período promocional de um ano, a atribuição do espaço é reposta 

para o seu Limite permanente. 

 

Após a expiração da oferta de um ano 

 

Se no final do período promocional, os dados que tiver armazenado no Dropbox excederem o Limite 

permanente, deixará de poder adicionar ficheiros ao Dropbox e os seus dispositivos deixarão de efetuar 

a sincronização. Pode resolver esta situação a qualquer momento, eliminando ficheiros online no seu 

Dropbox até que o valor de armazenamento seja inferior ao Limite permanente, ou através da 

atualização do serviço.  Se atualizar o serviço, irá aumentar o espaço que lhe é atribuído para 1 TB e 

poderá usufruir de outras funcionalidades avançadas.  

 

Caso opte por não atualizar, iremos enviar-lhe um e-mail para o endereço de e-mail associado à sua 

conta, solicitando-lhe que elimine ou mova os seus ficheiros de forma a respeitar o Limite 

permanente.  Se não o fizer num prazo razoável depois de receber este e-mail de aviso (pelo menos 60 
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dias), a Dropbox reserva-se o direito de suspender ou eliminar permanentemente a sua conta, bem como 

todos os seus dados armazenados, incluindo os dados que respeitem o seu Limite permanente. 


