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O programa de Nível Gratuito da AWS consiste na oferta (“Ofertas”) para uso dos Serviços da AWS
conforme os Termos de Serviço da AWS e nos termos do Contrato do Cliente da AWS ou outro
contrato celebrado conosco que rege o uso dos Serviços da AWS (o “Contrato”). Existem dois tipos
de Ofertas: (1) Ofertas que se aplicam a um período introdutório de 12 (doze) meses (“Nível
Gratuito de 12 Meses”); e (2) outras ofertas, incluindo testes e Ofertas sem um tempo de duração
definido (geralmente denominado de "Outras Ofertas"). Ambos os tipos de Ofertas estão descritos
na página do Nível Gratuito da AWS.
O Nível Gratuito de 12 Meses está disponível apenas para novos clientes da AWS, e está disponível
pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de cadastro na AWS. As Outras Ofertas estão
disponíveis tanto para clientes novos, quanto para clientes já cadastrados na AWS, e podem ter
duração limitada (tal como no caso de testes) ou uso livre, no limite de sua disponibilidade (tal
como no caso de uma quantidade determinada de armazenamento gratuito para uma Oferta de
banco de dados). Você não será elegível a nenhuma Oferta caso você ou sua entidade crie(m) mais
de uma conta para o recebimento de benefícios adicionais nos termos das Ofertas. Uma
Organização (nos termos das Organizações da AWS) só pode se beneficiar de Ofertas através de
uma conta na Organização e, para calcular a utilização que a Organização faz dos Serviços da AWS
nos termos de qualquer oferta, nós incluiremos a utilização de todas as contas da Organização.
Caso nós determinarmos que você não é elegível para uma Oferta, você será cobrado pelas taxas
padrão pelo uso dos Serviços da AWS.
Novos benefícios adicionados ao Nível Gratuito de 12 Meses estarão disponíveis a você pelo
restante do seu período de um ano, mas ele não será estendido. Caso o seu período de um ano já
tenha expirado, você não terá direito a quaisquer novos benefícios.
Caso você não tenha utilizado os recursos da AWS concedidos através de uma Oferta durante os
últimos 3 (três) meses, nós poderemos reaver esses recursos da AWS após notificá-lo com 30
(trinta) dias de antecedência. Mesmo que seus recursos da AWS sejam reavidos, você poderá
continuar participando de Ofertas utilizando novos recursos da AWS.
Os recursos da AWS concedidos através de quaisquer Ofertas que não forem utilizados e restarem
ao final do mês não serão transferidos para os meses subsequentes.
Ao calcular a sua utilização dos Serviços da AWS sob quaisquer Ofertas, nós incluiremos a sua
utilização feita em toda e qualquer região da AWS.

Nós poderemos encerrar qualquer Oferta na página do Nível Gratuito da AWS a qualquer
momento.
Você não pode usar os Serviços da AWS fornecidos através de qualquer Oferta para fins de
mineração de criptomoeda. Se você utilizar os Serviços da AWS fornecidos através de uma Oferta
para a mineração de criptomoeda, nós poderemos cobrar taxas padrão pelo uso dos Serviços da
AWS, bem como poderemos suspender o seu direito de acessar ou utilizar qualquer parte ou todas
as Ofertas de Serviço.

