Termos e Condições aplicáveis ao WhatsApp® Livre

Os seguintes termos e condições se aplicam ao recurso WhatsApp® Livre.
A utilização do aplicativo móvel oficial WhatsApp para as seguintes atividades não implicará no
consumo dos dados mensais contratados:
• Enviar e receber textos (mensagens).
• Enviar e receber mensagens de voz (ícone do microfone) ou arquivos de áudio.
• Enviar e receber documentos, vídeos e fotos.
• Baixar e salvar documentos, vídeos e fotos no aplicativo WhatsApp.
• Enviar ou compartilhar contatos da lista telefônica.
• Usar ou atualizar o Status

A utilização do WhatsApp para as seguintes atividades implicará no consumo dos seus dados
mensais contratados:
• Definir o seu número. Isso acontece quando você usa o aplicativo pela primeira vez ou
quando o reinstala.
• Baixar e atualizar o aplicativo WhatsApp.
• Fazer upload e download de fotos fora do WhatsApp.
• Realizar Chamadas de voz pela Internet e chamadas de vídeo pelo WhatsApp (inclui
chamadas de voz ou vídeo em grupo).
• Acessar, abrir ou redirecionar para qualquer conteúdo, link ou URL externo ao WhatsApp,
mesmo quando ele foi compartilhado através de uma mensagem do WhatsApp, por exemplo,
downloads de aplicativos, artigos de notícias, etc.
• Compartilhar, reproduzir, carregar ou baixar vídeos fora do WhatsApp; por exemplo, usando
aplicativos como o YouTube®.
• Compartilhar ou enviar sua localização através do WhatsApp (geolocalização).
• Verificar a localização de qualquer contato através do WhatsApp.
• Usar funcionalidades futuras do WhatsApp que não tenham sido expressamente incluídas
neste serviço.

A Hughes não se responsabiliza pelo aplicativo WhatsApp, seu funcionamento ou os serviços
fornecidos pelo aplicativo. Em relação ao anterior, a Hughes não se responsabiliza por qualquer
interrupção ou falha do WhatsApp ou dos serviços prestados por ou através do WhatsApp, nem
por qualquer efeito da instalação ou utilização do WhatsApp.
O uso ininterrupto do WhatsApp® não é garantido e está sujeito às regras definidas no Contrato
de Prestação de Serviços HughesNet e no plano comercial contratado. Dentre estas regras
destaca-se o fato de que o atingimento da Franquia mensal contratada gera a redução da

velocidade de navegação para até 1 Mbps, podendo afetar a experiência do usuário do
WhatsApp® .
O recurso WhatsApp® Livre é incluído como um benefício promocional, válido por prazo
indeterminado, podendo ser removido ou substituído a critério de Hughes. A remoção ou
substituição do recurso WhatsApp® Livre, bem como a alteração dos termos e condições para
sua utilização poderão ser realizados pela Hughes a qualquer tempo, mediante comunicação
prévia ao assinante.

