
 
 Termos e condições do Programa Desvende o segredo dos MSPs de sucesso da N-able  
  
O programa Desvende o segredo dos MSPs de sucesso da N-able (“Programa”) é um programa de incentivo, no qual 
novos clientes da N-able Technologies Ltd. e N-able Solutions ULC (coletivamente “N-able”) que compram determinados 
serviços de gerenciamento e monitoramento remoto da N-able podem receber créditos para a compra de determinados 
produtos de segurança N-able, de acordo com estes termos e condições. Ao participar do Programa, você concorda em 
se vincular a estes termos e condições do Programa, bem como a qualquer outro documento de serviços, transação e/ou 
confirmação por escrito que a N-able possa fornecer ou indicar para você durante a operação do Programa, incluindo, 
entre outros, o formulário de pedido aplicável, bem como o Contrato de Serviços de Software (“SSA”) da N-able e o 
Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”) da N-able, disponíveis em https://www.n-able.com/pt-br/legal, ou um 
acordo de distribuição existente em vigor que você possa ter celebrado com a N-able. Este programa está incluído na 
definição de Serviços no SSA ou qualquer acordo de distribuição aplicável com a N-able.  
A N-able se reserva o direito de modificar o Programa, estes termos e condições, o SSA, o EULA e qualquer outro acordo 
entre você e a N-able a qualquer momento, sem aviso prévio a seu exclusivo critério, a menos que expressamente 
indicado de outra forma. Se você não concordar com as modificações, seu único e exclusivo recurso é não participar do 
Programa.  
1. Elegibilidade. Todo cliente atual ou potencial cliente que não tenha uma assinatura do N-able N-central ou N-able 
RMM desde 1º de junho de 2021 (referido como “Cliente qualificado”) pode ser elegível para participar do Programa nos 
termos e condições aqui descritos.  

2. Preço promocional. Até 31 de dezembro de 2021, todo Cliente Elegível pode fazer uma assinatura para o N-able N-
central ou N-able RMM para 100 nós profissionais ou mais a um preço por nó equivalente ao preço que o Cliente Elegível 
paga atualmente, menos US$ 0,01 (ou o equivalente em moeda local), para qualquer serviço de gerenciamento e 
monitoramento remoto da ConnectWise, Kaseya, Datto, Barracuda Networks ou NinjaRMM.1 Para receber o preço 
promocional, os Clientes Elegíveis devem: (a) fazer uma assinatura de pelo menos 100 nós profissionais para cada N-able 
N-central e/ou N-able RMM e (b) fornecer documentação do seu preço atual para tais serviços de gerenciamento e 
monitoramento remoto, com um nível suficiente de detalhes conforme possa ser exigido pela N-able. O preço 
promocional será aplicado apenas sobre os primeiros 12 (doze) meses consecutivos da assinatura de qualificação 
(“Período da Promoção”). Após esse período, o preço dessas assinaturas para o N-able N-central ou N-able RMM será 
igual ao preço regular aplicado normalmente para tais produtos. A promoção deve ser inserida no momento da compra 
inicial do N-able N-central ou do N-able RMM e o preço promocional não pode ser aplicado retroativamente. Você será 
responsável por qualquer taxa de assinatura, a menos que a assinatura seja encerrada de acordo com os termos e 
condições aplicáveis ao formulário de pedido de tais assinaturas. Se a qualquer momento durante o Período da 
Promoção um Cliente Elegível sua reduzir sua assinatura para menos de 100 nós profissionais, o Período da Promoção 
será considerado encerrado e o Cliente Elegível não poderá mais participar do Programa para o N-able N-central e/ou o 
N-able RMM, conforme o caso.  
 
1 Os nomes ConnectWise, Kaseya, Datto, Barracuda Networks e NinjaRMM são de propriedade da ConnectWise, Kaseya, Datto, Barracuda 
Networks e NinjaRMM respectivamente.   

https://www.n-able.com/pt-br/legal


 
3. Crédito de segurança. Os Clientes Elegíveis que receberem o preço promocional de acordo com a Seção 2 acima e 
também receberão um crédito mensal (“Crédito de Segurança”) que pode ser aplicado às taxas de assinatura mensais 
para novas assinaturas do N-able EDR, N-able Backup, N-able Passportal ou N-able Anti-Virus (“Produtos de Segurança 
Elegíveis”) durante o Período da Promoção. Os Créditos de Segurança só podem ser aplicados para assinaturas de 
Produtos de Segurança Elegíveis adquiridos no momento da compra inicial do N-able N-central ou do N-able RMM. O 
valor do Crédito de Segurança em qualquer mês será igual a 2 vezes (2x) o valor pago pelo cliente para as assinaturas do 
N-able N-central ou do N-able RMM (para no mínimo 100 nós profissionais) no mês em questão, e pode ser usado 
apenas sobre as taxas de assinatura dos Produtos de Segurança Elegíveis, com vencimento no mesmo mês. Os Créditos 
de Segurança não são cumulativos e os Créditos de Segurança mensais não usados não são transferidos para o mês 
seguinte. Os Créditos de Segurança também não podem ser usados para Produtos de Segurança Elegíveis que o cliente 
usa ou possui assinatura anteriormente ao Período da Promoção.  

4. Prazo do Programa. O preço promocional e o Crédito de Segurança não estão disponíveis para serem aplicados a 
assinaturas efetuadas após 31 de dezembro de 2021.  

5.Diversos. Ao participar do Programa, você declara e garante que não violou nenhum acordo com nenhum outro 
provedor de serviços de gerenciamento e monitoramento remoto, ou de nenhuma outra forma recebeu anteriormente 
(ou recebe atualmente) tais serviços em conexão com a migração de seus serviços para a N-able, incluindo, entre outros, 
cancelamento ou rescisão de qualquer assinatura com tal provedor ou fornecimento de qualquer informação 
confidencial à N-able. Esta oferta é inválida em qualquer jurisdição onde seja proibida. Todos os problemas e questões 
relativos à elaboração, validade, interpretação e aplicabilidade destes termos e condições, os direitos e obrigações do 
participante do Programa ou os direitos e obrigações da N-able em conexão com o Programa serão regidos e conduzidos 
de acordo com as leis do Estado de Massachusetts, sem conceder efeito para qualquer alternativa de lei ou conflito de 
regras legais (seja no Estado de Massachusetts ou em qualquer outra jurisdição), o que resultaria na aplicação de leis de 
outras jurisdições para além do Estado de Massachusetts. Exceto onde proibido, os participantes do Programa 
concordam que toda e qualquer disputa, reivindicação e causa de ação judicial decorrente ou em conexão com o 
Programa deverão ser solucionadas individualmente, sem recorrer a nenhum tipo de ação coletiva e exclusivamente pelo 
tribunal adequado localizado no Estado de Massachusetts. N-able e N-Central são marcas registradas de propriedade 
exclusiva da N-able ou de suas afiliadas e estão registradas no Escritório de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA, além 
de poderem estar registradas ou ter registros pendentes em outros países. Todas as outras marcas registradas e marcas 
de serviço da N-able podem ser marcas de direito comum ou estar registradas ou com registro pendente.  


