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SOBRE A EMPRESA 
Nestas quatro décadas de existência atuando no mercado de 
telecomunicações, estabelecemos a inovação como foco de 
negócios e ainda mais importante, aprendemos que a tecnologia 
só faz sentido com o propósito de aproximar pessoas e solidificar 
relações. 
 
O que nos move é conectar você com quem importa de verdade. 
 
MISSÃO - Proporcionar liberdade de comunicação entre as pessoas 
através da tecnologia. 
 
VISÃO - Ser reconhecida como empresa referência em produtos de 
telecomunicação 
 
VALORES - Simplicidade, praticidade, espirito inovador, 
comprometimento, confiança e otimismo 
 
Obrigado por baixar nosso aplicativo “AQUÁRIO REMOTE”, sendo 
este desenvolvido para atender as necessidades de nossos clientes 
e parceiros, na busca de soluções e ferramentas digitais para o 
melhor aproveitamento dos produtos e serviços oferecidos.  
 
Antes de utilizar o aplicativo “AQUÁRIO REMOTE” é necessário que 
você leia, entenda e concorde com estes Termos de Uso.  
 
SOBRE O APLICATIVO 
O aplicativo “AQUÁRIO REMOTE” foi desenvolvido para controlar 
exclusivamente sua Box TV Aquário modelo STV-2000 com 
Android, com ele você poderá ter todo o controle de seu Box na 
palma da sua mão. 
 
VERSÃO E COMPATIBILIDADE 
Versão 1.0.0 
 
O aplicativo é compatível para dispositivos Android 5.0 e versões 
posteriores. 
 
A precisão dos dados depende da implementação correta/total do 
Android API 21+. Portando, em alguns dispositivos caso referida 
API não esteja implementada algumas funções do Aquário Remote 
poderão ter problemas de funcionamento. 
 
Idioma: Português. 
 
PERMISSÕES 
Não é necessário nenhum tipo de permissão para o aplicativo, ele 
não coleta dados de nenhum tipo, somente de problemas no 
aplicativo para fins de melhorias. 
 
As informações obtidas não são armazenadas, compartilhadas e/ou 
divulgadas.  
 
A AQUÁRIO não se responsabiliza: 
a. Pela exatidão do funcionamento do controle, não dispensando 

por completo o controle físico que acompanha o seu produto.  

b. Por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de decisões 
administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base 
nas informações fornecidas pelo APLICATIVO;  

c. Por danos causados a terceiros em razão das informações 
obtidas através de APLICATIVO;  

 
LICENÇA REVOGÁVEL NÃO ONEROSA 
O download e utilização do aplicativo, salvo valores decorrentes da 
utilização da rede para tal fim, é gratuito, sendo concedida licença 
limitada, revogável, não exclusiva e intransferível para uso do 
APLICATIVO, sem a transferência de quaisquer direitos. O USUÁRIO 
não poderá utilizar e nem permitir que o APLICATIVO seja utilizado 
para outra finalidade que não a aqui exposta.  
 
O USUÁRIO não adquire, pelo presente instrumento ou pela 
utilização do APLICATIVO, nenhum direito de propriedade 
intelectual ou outros direitos exclusivos, inclusive direitos autorais 
e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao APLICATIVO ou 
parte dele, sendo que, inclusive, o caráter não oneroso da aplicação 
poderá ser revisto a qualquer tempo, sendo facultado ao usuário a 
desinstalação. 
 
Engenharia Reversa: Não é permitido descompilar, usar engenharia 
reversa ou tentar de outra forma obter acesso ao código-fonte do 
presente aplicativo, sendo igualmente vedada a cópia, de todo ou 
parte do Aplicativo “AQUÁRIO REMOTE”, sendo vedado qualquer 
outro procedimento que viole a propriedade intelectual. 
 
Ante a distribuição não onerosa, poderão ser exibidas promoções, 
anúncios e publicidade da empresa e de parceiros. 

  
DAS GARANTIAS LIMITADAS  
O aplicativo “AQUÁRIO REMOTE”, Versão 1.0.0, não goza de 
garantia de qualquer espécie, sendo disponibilizado no estado em 
que se encontra, não havendo ainda obrigatoriedade de assistência 
e/ou implementação de correções, não havendo por parte da 
empresa qualquer garantia de que: as funções disponibilizadas 
atendam às suas necessidades; que a operação do APLICATIVO será 
ininterrupta ou livre de erros; que qualquer serviço continuará 
disponível; que eventuais defeitos e/ou falhas no APLICATIVO serão 
corrigidas; que haverão novas versões; que o mesmo não venha a 
ser descontinuado ou cancelado; que o APLICATIVO será compatível 
ou funcione com qualquer software, aplicações ou serviços de 
terceiros.   
 
DA LEI APLICÁVEL  
Este CONTRATO será regido, interpretado e se sujeitará às leis 
brasileiras, sendo eleito, de forma irrevogável e irretratável, o foro 
da Comarca da Cidade de Maringá, Estado do Paraná para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste TERMO DE USO, 
com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
 
ACEITE DOS TERMOS  
Ao utilizar os serviços, você reconhece, aceita e concorda com os 
termos de uso de aplicativo, declarando, ainda, ter lido, 
compreendido e aceito todos os seus termos e condições. 
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Maringá, 25 de Maio  de 2018  
 
ANTENAS AQUÁRIO - KIDASEN IND. COM. DE ANTENAS LTDA.  
  
  


