Crafting Sword
O servidor Crafting Sword não possui qualquer filiação/vinculo com a Mojang, proprietária do jogo
Minecraft.
Fica reservado o nosso direito de alterar os Termos de Doação para assegurar a nossa segurança e de
nossos doadores.
Estes termos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

1ª Seção - Termos de Doação
1. Ao realizar sua doação, a entrega será feita automaticamente por nosso sistema.
1.1 A entrega não será feita até que a doação conste como aprovada pelo método escolhido, sendo
ele PayPal ou Mercado Pago.
1.2 A entrega não será feita automaticamente caso nosso sistema esteja passando por uma
manutenção.
2. Os itens poderão sofrer alterações nos preços sem aviso prévio obrigatório.
3. Ao realizar uma doação em nosso site, lembre-se, você está doando para o servidor. Sendo assim
o reembolso não poderá ser feito.
3.1 Em reconhecimento disso, o servidor agradece com uma jogabilidade diferenciada.
4. Todo o lucro obtido com as doações em nosso site, será diretamente voltado para o servidor.

2ª Seção - Devolução/Reembolso
1. Qualquer item adquirido em nosso site faz parte de um modelo de doação. Posto isso, pedidos de
reembolso não serão aceitos.
1.1 Ao concordar com este termo, o doador confirma e concorda que o Artigo 49, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), não poderá ser aplicado em casos de desistência da doação.
2. Casos de compradores que abrem disputas, nosso sistema aplicará um banimento ao player que
fez a doação do item em nosso site.
2.2 Se a disputa, ora aberta, for encerrada a favor do nosso servidor, o banimento será removido
automaticamente por nosso sistema.
2.3 Se a disputa, ora aberta, for encerrada a favor do comprador, o banimento do player será
mantido.
3. Em explicação à cláusula acima, nosso sistema não fará distinção de sexo, cor ou qualquer outro
tipo de preconceito e discriminação.
3.1 O banimento aplicado faz-se necessária para que o servidor não passe por situações como:

3.1.1 Ter que explicar uma doação feita para ajudar uma comunidade a se manter online.
3.1.2 Reorganizar as finanças ora destinadas a partes essenciais para o desenvolvimento,
crescimento e melhorias na jogabilidade do servidor para outros players.

3ª Seção - Disponibilidade dos Serviços
1. O servidor Crafting Sword permanecerá disponível para a jogabilidade através dos mantimentos
das doação.
2. Não haverá em hipótese alguma reembolso do valor doado caso nosso serviço seja interrompido.
2.1 O servidor Crafting Sword não obrigasse a avisar previamente qualquer tipo de interrupção.
3. O servidor Crafting Sword utiliza infraestrutura de terceiros para se manter online e disponível
para jogar a qualquer momento do dia.
3.1 Instabilidades podem ocorrer a qualquer momento.
3.2 Não haverá em hipótese alguma reembolso do valor doado caso nosso servidor esteja passando
por instabilidades ou manutenção.

4ª Seção - Termos de Responsabilidade
1. Não nos responsabilizamos por contas roubadas, uma vez que oferecemos todos os sistemas
necessários para a segurança da mesma.
2. Não haverá de forma alguma transferência do brinde adquirido.
3. Ao realizar uma doação você confirma que possuiu mais de 18 anos de idade, ou esteja
acompanhado de um responsável legal.
4. Ao realizar uma doação você confirma que possuiu autorização de utilizar cartão de débito /
crédito / conta / Mercado Pago / Paypal.
5. Ser um doador não torna o player impune de de sofrer consequências ao desrespeitar as regras do
servidor.
6. Ao prosseguir você concorda que leu todos os itens disposto neste termo e esta de acordo com o
mesmo.
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