
FAQ

O que fazer caso a minha licença atinja os limites?
R: Você pode renová-la pelo mesmo valor ou adquirir uma licença superior.

As tags de voz são removidas após a compra?
R: Sim, você não mais terá as tags vocais no beat comprado. Alguns beats, no entanto, podem
ter a tag de assinatura do produtor.

Posso devolver ou trocar o beat?
R: Não, todas as vendas são finais após a conclusão do pagamento.

Você pode alterar/modificar o beat durante o pedido?
R: Não, infelizmente não posso. Todos os meus beats no site são como são. No entanto se
adquirir uma licença Ilimitada ou Exclusiva, você terá os trackouts/stems desse beat e
poderá instruir seu engenheiro a fazer as modificações desejadas.

Quais métodos de pagamento você aceita?
R: Aceito PayPal, Western Union, MoneyGram ou depósito direto (Guiné-Bissau).
Se quiser pagar via Western Union, MoneyGram ou depósito direto por favor me envie um
email no beatsbydiima@gmail.com para instruções.

Depois da compra do beat o mesmo ainda estará disponível para
a venda?
R: Sim, o beat ainda estará disponível para a venda no site até o momento em que os direitos
exclusivos forem comprados. O beat então será marcado como “Vendido” (Sold) e não estará
mais disponível para arrendamento.

Direitos exclusivos para o beat que arrendei anteriormente foram
vendidos. Devo preocupar-me?
R: Não, enquanto os números da distribuição descritos no seu contrato de licenciamento não
forem atingidos, você não deve se preocupar com nada. Se o limite for atingido e vendas
adicionais forem necessárias, direitos adicionais com um novo teto de vendas podem ser
obtidos através de uma nova licença ou upgrade da atual. Proprietários de quaisquer licenças
com direitos não-exclusivos podem fazer upgrade da licença atual para uma mais alta não-
exclusiva disponível como Premium ou Ilimitada (Unlimited).
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Você faz mix/master?
R: Sim, se quiser que misture e/ou masterize sua música me envie um email no
beatsbydiima@gmail.com para instruções.


