Termos e Condições
A Plataforma Wibx, acessível através da internet pelo website https://wibx.io/ (“Plataforma”),
é de titularidade e administrada pela Ecossistema Negocios Digitais Ltda., em São José dos
Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, nº 601, Sala 173 – CEP 12246870 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.938.491/0001-96 (“WiBOO”).
Por favor, leia estes Termos e Condições (“Termos”) para conhecer as condições de uso da
nossa Plataforma e de nossos serviços e decidir se quer acessar e utilizar nossa Plataforma e
participar da oferta pública dos utility tokens Wibx (“Initial Coin Offering” ou “ICO”).
Estes Termos estão vigentes desde 1º de novembro de 2018.
Ao acessar e/ou usar a nossa Plataforma, interagir com os sistemas desenvolvidos pela WiBOO,
enviar um texto, foto ou vídeo ou de qualquer outra maneira transmitir informações ou dados
para a Plataforma, ou fazer o cadastro de usuário, você concordará, de forma ampla e definitiva
com todos os termos, cláusulas e condições destes Termos. A WiBOO, como titular e
responsável pela administração da Plataforma, solicita que, antes de expressar sua
concordância, você leia estes Termos e o Whitepaper do ICO (acessível através do
https://wibx.io/whitepaper) com atenção. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em
contato conosco através dos canais indicados ao final destes Termos para esclarecer todas as
suas dúvidas antes de utilizar a Plataforma e participar do ICO.
Esses Termos não se aplicam às páginas de internet de terceiros e/ou a serviços e produtos
fornecidos por terceiros, ainda que tenham conexão com a nossa Plataforma, sejam anunciados
ou divulgados na Plataforma, ou que tenham sido acessadas, de qualquer forma, através da
Plataforma.
A WiBOO se reserva o direito de alterar estes Termos a qualquer tempo para refletir alterações
da Plataforma, dos serviços da WiBOO, de políticas e práticas comerciais da WiBOO, avanços
tecnológicos, mudanças na legislação e/ou boas práticas comerciais. Se a WiBOO alterar estes
Termos, uma versão atualizada irá refletir tais alterações e será disponibilizada. A WiBOO se
compromete a notificá-lo sobre toda e qualquer alteração a estes Termos.
1.

Nossos Serviços

1.1. São partes destes Termos a WiBOO e o usuário da Plataforma (“Usuário”), que, para os
efeitos destes Termos, é a pessoa física identificada por ocasião do preenchimento das
informações necessárias para se cadastrar na Plataforma, dados esses que são pessoais e
intransferíveis e se presumem verdadeiros para todos os fins e efeitos de direito, respondendo
exclusiva e diretamente o próprio Usuário, por sua veracidade. O Usuário será responsável por
proteger os dados de acesso de sua conta (“Conta”), incluindo, mas não se limitando, ao seu
login e senha de acesso. O Usuário será o único responsável pela divulgação dos dados de
acesso a terceiros.
1.2. A Plataforma consiste em um conjunto de soluções desenvolvidos e operados pela
WiBOO e disponibilizadas aos Usuários através da tecnologia denominada blockchain,
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especificamente soluções associadas ao segmento de criptomoedas, fornecendo meios para
possibilitar a aquisição do utility token Wibx no ICO.
2. Do Token WiBX
2.1. O Usuário, ao optar por adquirir o utility token Wibx, obterá o direito de usufruir dos
benefícios desenvolvidos e oferecidos na Plataforma, devidamente explicitados no Whitepaper.
Os utility tokens Wibx somente poderão ser adquiridos durante a fase de ICO, conforme
divulgado em campanha prévia e detalhado no Whitepaper.
2.2. O Usuário reconhece e concorda, desde já, que, ao ingressar na Plataforma e participar
do ICO, participará em uma operação de alto risco e que pode resultar em perdas sobre o valor
despendido. Nenhuma informação prestada no Whitepaper ou nestes Termos deve ser
interpretada como sendo um conselho de investimento e/ou de garantia de retorno ou de
rentabilidade. A WiBOO não garante, em qualquer hipótese, que a participação no ICO e a
opção de comprar e vender os utility tokens Wibx resultará em qualquer retorno positivo do
valor despendido, servindo a Plataforma unicamente como facilitador para que os Usuários
consigam conhecer e participar do ICO e adquirir os utility tokens WiBX.
2.3. Desta forma, os Usuários, na qualidade de participantes do ICO, devem assumir inteira
responsabilidade e aceitar todos os riscos inerentes à aquisição de um utility token. Ao
participar da ICO, o Usuário declara e garante que possui conhecimento técnico e prático do
segmento de criptomoedas, bem como dos sistemas e serviços associados à tecnologia
blockchain e se declara ciente dos riscos associados a este tipo de produto.
2.4. Como detalhado no Whitepaper, a participação do Usuário no ICO e a aquisição do
utility token WiBX não deve ser interpretado como um investimento de valor mobiliário, de
modo que, após a aquisição, os valores despendidos não poderão ser reembolsados. Do mesmo
modo, o utility token WiBX não dá direito a qualquer participação ou direito à voto nas
assembleias da WiBOO ou qualquer outra sociedade de seu grupo econômico e não garante
qualquer direito de participação nos lucros, remuneração ou bônus de qualquer natureza da
WiBOO ou, ainda, qualquer direito ou influência sobre a organização e governança da WiBOO.
2.5. O Usuário reconhece e concorda que, embora a WiBOO faça o possível para veicular
na Plataforma o conteúdo mais recente, a exatidão, a efetividade ou a adequação de quaisquer
informações contidas na Plataforma não é garantida. Em se tratando de um ICO, o Usuário
reconhece e concorda que a Plataforma se encontra em constante desenvolvimento e que, diante
dos avanços do segmento, a WiBOO pode, por motivos alheios à sua vontade, ser incapaz de
desenvolver todos os serviços e ferramentas que pretende disponibilizar na Plataforma.
3. Propriedade Intelectual
3.1. A Plataforma e quaisquer outras informações, documentos, imagens e software
publicados pela WiBOO na Plataforma (“Informações WiBOO”) são de exclusiva propriedade
da WiBOO, de empresas relacionadas à WiBOO, ou foram devidamente licenciados à WiBOO.
Não é permitido qualquer tipo de uso ou reprodução, comercial ou não, das Informações
WiBOO sem autorização prévia e expressa da WiBOO e/ou de seus titulares, por escrito. Não
há concessão, expressa ou implícita, de licença ou direito a qualquer pessoa, relativa a qualquer
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direito autoral, marca ou outro direito de propriedade intelectual da WiBOO e/ou de terceiros
ao Usuário.
4. Isenção de Responsabilidade
4.1. A WiBOO não garante que a Plataforma, as Informações WiBOO ou o acesso à Conta
sejam livres de erros e/ou que a Plataforma, as Informações WiBOO e o acesso à Conta estejam
disponíveis 24 horas por dia durante 7 dias da semana. A WiBOO se reserva o direito de tornar
a Plataforma, as Informações WiBOO e o acesso à Conta indisponíveis pelo período de tempo
necessário para manutenções, correções de erros e/ou implementação de melhorias. A WiBOO
não tem qualquer obrigação de fornecer serviços de suporte ou manutenção da Plataforma. De
toda forma, sempre trabalharemos para manter a Plataforma funcional para que os Usuários
possam usufruir todas as suas funcionalidades e faremos nosso melhor para garantir o melhor
nível de serviço possível para todos os Usuários da forma mais agradável possível.
4.2. A WiBOO não será, em hipótese alguma, responsável por qualquer dano, de qualquer
tipo ou natureza, perante o Usuário ou terceiros, incluindo, sem limitação, qualquer dano
indireto, moral ou lucros cessantes, ocasionado por ou relacionado à existência, ao uso da
Plataforma e/ou das Informações WiBOO.
5. Disposições Gerais
5.1. O Usuário reconhece e concorda que o utility token WiBX é um token classificado como
token utilitário e, portanto, não está sujeito à regulamentação do Banco Central do Brasil ou
pela Comissão de Valores Mobiliários.
5.2. Não obstante o disposto na Cláusula 5.1, o Usuário declara e garante que possui
conhecimento que os órgãos reguladores têm examinado as operações de empresas que operam
criptomoedas, seja em âmbito nacional ou internacional, de modo que as operações da WiBOO,
a Plataforma e os interesses dos Usuários poderão ser impactados em decorrência de medidas
regulatórias futuras.
5.3. Se qualquer das disposições acima for considerada inválida, nula ou inexequível, as
demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito.
5.4. O foro da comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, fica eleito para dirimir
quaisquer questões oriundas do uso da Plataforma, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.
5.5. Caso o Usuário queira contatar a WiBOO para esclarecer qualquer dúvida ou fazer uma
solicitação de acordo com estes Termos, o Usuário deverá entrar em contato com a WiBOO
através das ferramentas disponibilizadas na Plataforma ou enviando um e-mail para o endereço
support@wibx.io.
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