POLÍTICA DE PRODUTOS PROIBIDOS
A seguir, listamos os produtos e serviços cujo o oferecimento, solicitação,
anúncio, compra ou venda estão proibidos pela Go Imports, seja por políticas
internas ou para garantir o cumprimento de alguma lei vigente, conforme cada
caso.
Os usuários vendedores são exclusivamente responsáveis pela legalidade e
legitimidade dos produtos que anunciam, não Go Imports. A Go Imports não
assume responsabilidade alguma pela existência de produtos ou serviços que
infrinjam as suas políticas, qualquer lei ou decisão judicial vigente.
A Go Imports poderá finalizar os anúncios que não cumprem com as políticas
aqui mencionadas. Por isso, recomendamos revisar esta lista antes de anunciar
seus produtos e/ou serviços. Mediante a aceitação dos Termos e condições uso
no momento do cadastro, o usuário aceita todos os anexos e políticas aqui
contidas.
A Go Imports protege os direitos de Propriedade Intelectual, porque proíbe a
publicação e venda de produtos que violam as leis sobre direito de autor,
patentes, marcas, modelos e desenhos industriais ou segredos industriais e
denominações de origem, conforme o que segue.
A Go Imports não permite o anúncio de CDs regravados, discos compactos
ilegais ou cópias de CDs, filmes em formato VCD, DIVX ou qualquer outro
formato não comercial, salvo se quem os anuncie seja o titular dos direitos de
Autor. Proíbe-se também a venda de discos compactos que contenham música
em formato MP3, quando a mesma não esteja expressamente autorizada pelo
artista ou companhia discográfica proprietária dos respectivos direitos, ou infrinja
alguma legislação.
Também, não é permitida a venda de:

Cópias, falsificações ou réplicas não autorizadas que violem os
direitos de Propriedade Intelectual.

Cópias não autorizadas de software, vídeogames, CDs e DVDs
musicais, filmes, programas de televisão, fotografias, etc.

Utilização do logotipo ou marcas em produtos que não foram
produzidos oficialmente pelo detentor dos direitos de Propriedade
Intelectual.



Documentação que permita certificar a originalidade de um
produto.

Livros digitais, excetuado as propagandas das lojas oficiais.

Produtos baixados na Internet que violem a propriedade intelectual
dos fabricantes.

Contas para fóruns, e-mails, redes sociais, comunidades ou
qualquer site que requer uma conta para uso.

Programas, códigos ou scripts que permitem explorar erros do jogo
ou melhorar suas funcionalidades.

Chaves ou senhas para acessar sites de acesso restrito.

Links ou torrents que permitem baixar jogos ou software pagos.

Cupons promocionais para serviços de publicidade online.

Truques ou cheats para jogos.

Contas, níveis, personagens nem qualquer outro elemento virtual
do jogo Pokémon GO.

Usuário e senha ou cartão de recarga para contas de serviços
de streaming (salvo cartões vale-presentes ou similares).

