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Acordo de licença XlsWorkbookSecuring: 

Este template está protegido por uma licença copyright © 2011 (MCN: CBEA2-DK9RV-XSFX5) e uma licença CreativeCommons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. 

Você é livre de partilhar cópias deste produto mediante as seguintes condições: 

- Condições específicas das licenças acima referidas. 

- O ficheiro original do XlsWorkbookSecuring em todas as suas versões só poderá ser transmitido por via download num dos links por 

nos fornecido numa das páginas web em baixo referidas ou por links fornecidos via email com o endereço vg-excel-

gest@hotmail.com. 

- Os projectos desenvolvidos por cima do XlsWS são da inteira responsabilidade de quem os desenvolveu, devendo essas pessoas 

produzir um código Hash para os ficheiros alterados em relação ao XlsWS original. 

- Nos nossos sites e junto com as cópias fornecidas via download e com este contrato de licença seguem os códigos Hash originais 

que devem ser confrontados no destino para verificação da procedência através de um software de verificação de códigos Hash. 

- O ficheiro original do XlsWs em todas as suas versões não poderá ser vendido ou distribuído na sua forma original. 

- O utilizador é livre de vender ou distribuir por qualquer preço o XlsWS depois de ter sido desenvolvido sobre ele qualquer género de 

folha de cálculo ou ter sido transferidas para lá folhas de cálculo já desenvolvidas pelo utilizador com o fim de através do XlsWS, o 

utilizador proteger o seu próprio desenvolvimento, tendo que requisitar junto de nós um número de série válido, podendo revender 

esse número de série por qualquer preço. 

- Fica expressamente proibido a reprodução de números de série de licenças válidos para o XlsWS obtidos por engenharia reversa. 

- O utilizador concorda em assumir por completo toda a responsabilidade e danos causados por qualquer mau funcionamento do 

template ou das suas funcionalidades que podem ser causadas por factores externos ao template, o utilizador também fica 

responsável por testar e avaliar a segurança anti-cópia e as restantes funcionalidades do template. 

VG-EXCEL-GEST afirma e confirma que o XlsWorkbookSecuring em todas as suas versões não contém qualquer tipo de vírus ou qualquer 

tipo de malware, estando os ficheiros originais certificados com um código hash que aqui se anexam, podendo ser confirmados no nosso 

site em http://vg-excel-gest-products.weebly.com/license-agreement-and-hash-codes.html . 

XlsWorkbookSecuring 1Ds n4 V1.0.0 exe RC : 

MD5 - ACBCE304C1BD1801B416B56C8AD6C9C7 

XlsWorkbookSecuring 1Ds n4 V1.0.0 exe RC : 

 MD5 - 15932AF1F644D4D8A00EEE0EBDFB24F1 

Estes termos estão sujeitos a alterações a qualquer momento. Para versões futuras deste template não fica garantido que possam ser 

distribuídas sob a mesma licença. 

O código hash que certifica este contrato de licença encontra-se publicado no site acima referido. 

Fim. 
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