
[Termos e Condições] – Método Time & Flow 
 

 

1. Direitos do Cliente: 

 
a: acesso vitalício a 1 licença das sete ferramentas do Método Time & Flow para 1 
conta de negociação na plataforma Metatrader 5 (as sete ferramentas são: UT_Index, 
UT_EA_SmartTrading, UT_Sentiment, UT_PriceMovement, UT_Breakout, 
UT_TimeLines e UT_CandleTime) 
 
b: acesso vitalício a 1 licença das sete ferramentas do Método Time & Flow para uma 
conta demonstrativa ilimitada fornecida pelo site-parceiro YouTrading.com na 
plataforma Metatrader 5 através da Unitrader Tech 
 
c: acesso a uma área de ensino exclusiva onde o cliente vai encontrar: 
    - instruções de como solicitar as ferramentas habilitadas 
    - instruções de como instalar as ferramentas 
    - instruções de como utilizar as ferramentas 
 
 

 
2. Restrições e Obrigações do Cliente: 

 
a: para solicitar a licença das ferramentas, o cliente deverá enviar um e-mail para 
suporte@unitrader.tech informando o número correto de identificação (ID) de uma 
conta Real válida da plataforma Metatrader 5, na qual ele deseja utilizar as 
ferramentas 

 
b: após a solicitação da habilitação das ferramentas em conta real de negociação, a 
mesma não poderá em hipótese alguma ter sua licença alterada para habilitar um 
número de ID diferente daquele informado inicialmente pelo cliente.  
 
c: a licença bônus das ferramentas para a conta demonstrativa não poderá em 
hipótese alguma ser alterada para um número de ID diferente daquele fornecido 
anteriormente pelo site YouTrading.com na plataforma Metatrader 5 através da 
Unitrader Tech 
 

 

3. Bônus: 

 
a: acesso a todas as vídeo-aulas do Treinamento TAP 2.0 da Unitrader 
 
b: acesso grátis por 30 dias a Sala ao Vivo para Alunos Time & Flow 
 
c: cupom com desconto de 20% para adquirir: 
     - a Ferramenta UT_Scanner_Padrões_Harmônicos 
     - o Curso Completo de Padrões Harmônicos  
     - o pacote: Curso Completo de PH + Ferramenta UT_Scanner_PH 
 
c(ii): por ser um cupom exclusivo, o cliente deverá enviar um e-mail para 
suporte@unitrader.tech solicitando o cupom com desconto 
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