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CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO 
APLICATIVO MÓVEL VIASAT 

 
Este Contrato de Licença de Usuário Final (“Licença”) é celebrado entre você e a VIASAT BRASIL 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA. (“Viasat”). Esta Licença rege a sua utilização do site e do 
aplicativo móvel da Viasat, que lhe dão acesso às ferramentas de serviços de suporte para o uso dos 
serviços de acesso à Internet ou aquisição de serviços da Viasat, e todos e quaisquer  documentos 
correlatos e atualizações que substituam ou complementem o site ou o aplicativo móvel da Viasat em 
qualquer aspecto que não esteja contemplado em um contrato de licença em separado (o “Aplicativo”), 
bem como o uso do Aplicativo e os respectivos serviços relacionados (em conjunto, o “Serviço”). O 
Aplicativo e o Serviço são licenciados e não vendidos a você. 
 
MEDIANTE A INSTALAÇÃO OU ACESSO DO APLICATIVO OU USO DO SERVIÇO, VOCÊ CONCORDA 
COM OS TERMOS DESTA LICENÇA E A ESTAR A ELES VINCULADO. VOCÊ CONFIRMA QUE LEU 
NOSSA POLÍTICA DE DADOS PREVISTA NO AVISO DE PRIVACIDADE DO ASSINANTE VIASAT 
BRASIL, disponível em https://www.viasat.com/pt-br/juridicos/. Se você não concordar com os 
termos desta Licença, incluindo o Aviso de Privacidade do Assinante Viasat, você não poderá instalar 
ou usar o Aplicativo. Esta Licença é vinculante perante qualquer pessoa ou entidade que use o Serviço 
em seu nome ou de terceiros.  Os termos desta Licença podem ser alterados por razões legítimas, com 
a publicação de uma nova Licença em https://www.viasat.com/pt-br/juridicos/, que será aplicável a 
qualquer uso continuado dos Serviços a partir de tal publicação. A Viasat lhe informará sobre qualquer 
modificação relevante dos termos da Licença e solicitará seu consentimento para continuar os Serviços 
sob os novos termos, quando legalmente exigido. Mudanças relevantes apenas se aplicarão ao uso 
contínuo futuro, sendo que os termos em vigor continuarão regendo o uso anterior à alteração.   
 
1. Licença Limitada e Termos de Uso 
 

a. Licença.  Ao acessar o Aplicativo ou usar o Serviço, você está obtendo e a Viasat outorgando a 
você uma licença limitada, não-exclusiva, mundial, intransferível, não-sub licenciável e 
revogável para instalar (se aplicável) e usar o Aplicativo, e para usar o Serviço, conforme 
estabelecido nesta Licença. Os direitos adquiridos estão sujeitos ao cumprimento desta Licença. 
É expressamente proibido sublicenciar, alugar, arrendar, transferir ou, de outra forma, 
distribuir o Aplicativo ou direitos de uso do Aplicativo e do Serviço. O prazo da Licença iniciará 
na data em que você instalar (se aplicável) ou, de outra forma, usar o Aplicativo, e se encerrará 
na data em que você remover, apagar ou desinstalar o Aplicativo de qualquer dispositivo no qual 
você o tenha carregado, interrompido permanentemente o uso do Aplicativo ou caso a Viasat 
rescinda esta Licença, o que ocorrer primeiro. 

 
b. Restrições.  Seu direito de usar o Aplicativo e o Serviço está limitado à Licença aqui concedida. 

Você não pode de outra forma copiar, exibir, tentar desabilitar, distribuir, executar, publicar, 
modificar, transferir, criar obras a partir de, ou usar o Aplicativo ou qualquer componente do 
Serviço, exceto se expressamente autorizado por escrito pela Viasat, ou conforme estabelecido 
na Cláusula 1(f) abaixo. A menos que expressamente autorizado por escrito pela Viasat, você 
está proibido de fazer cópia do Aplicativo disponível publicamente quando ele puder ser usado 
ou baixado por outros usuários. Você não pode remover ou alterar os logotipos ou aviso legais 

https://www.viasat.com/pt-br/juridicos/
https://www.viasat.com/pt-br/juridicos/
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da Viasat no Aplicativo ou dos ativos da Viasat. Seu direito de usar o Serviço também está 
baseado em sua conformidade com quaisquer termos de contratos que você tenha com terceiros 
ao utilizar o Serviço. Por exemplo, se o uso do Serviço representar violação do seu contrato de 
serviços de Internet com a Viasat ou com seu atual provedor de Internet, então você não poderá 
usar este Serviço. Além disso, você não poderá (i) usar o Serviço em time-sharing, bureau de 
serviços ou de outro modo para fins de prestação de serviços a terceiros, ou (ii) distribuir, 
fornecer ou de outra forma tornar o Aplicativo ou qualquer componente do Serviço disponível a 
terceiros, no todo ou em parte, por qualquer meio ou processo.  Nada nesta Licença lhe confere 
o direito de usar o Aplicativo ou qualquer componente do Serviço para criar produtos de software 
ou ferramentas de desenvolvimento, ou receber o código fonte do Aplicativo, ou qualquer 
componente do Serviço, no todo ou em parte, a menos que de outra forma expressamente 
acordado pela Viasat por escrito, ou estabelecido na Cláusula 1(f) abaixo.  

 
c. Reserva de Direitos. Exceto conforme expressamente autorizado neste instrumento, a Viasat 

reserva-se a todos os direitos, título e interesses sobre o Aplicativo e outros aspectos do Serviço 
(incluindo, mas não limitado a, todas as imagens, fotografias, animações, vídeo, texto e 
conteúdo) e todos os direitos associados (incluindo, mas não se limitando a, direitos autorais, 
registros de direitos autoriais relacionados a programas de computador, projeto, código e 
arquitetura de software, firmware, ferramentas de programação, interface gráfica de usuário, 
relatórios, painel de instrumentos, regras de negócio, casos de uso, telas, alertas, notificações, 
desenhos, especificações e bases de dados), direitos morais, segredos comerciais e outros 
direitos relativos às informações confidenciais ou de propriedade, conhecimento técnico, outros 
direitos relativos a invenções, descobertas, ideias, aprimoramentos, técnicas, fórmulas, 
algoritmos, processos, esquemas, procedimentos de teste, informações técnicas e outras 
tecnologias, marcas e outros direitos de propriedade intelectual e industrial neles contidos.  
Exceto conforme expressamente estabelecido nesta Licença, a Viasat não lhe concede nenhum 
direito de propriedade intelectual sobre o Aplicativo ou qualquer outro componente do Serviço. 
Todos os direitos, título e interesses sobre todas as cópias da Licença não expressamente 
concedidas neste instrumento permanecem com a Viasat, seus fornecedores e/ou seus 
licenciadores. Exceto na medida permitida nos termos desta Licença ou nas leis aplicáveis, você 
não pode decompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa do Aplicativo ou de qualquer 
componente do Serviço, de nenhuma forma. O Aplicativo está protegido por direitos autorais nos 
termos das  Leis n.º 9.279/1996, 9.609/1998 e 9.610/1998, conforme aplicável, e pela 
legislação correlata, pelas leis dos Estados Unidos e de outros países e por disposições de 
tratados internacionais. Você não pode remover, alterar ou ocultar qualquer notificação de 
identificação de produto, direito autoral ou outras notificações de propriedade intelectual no 
Aplicativo. Todos os direitos não expressamente outorgados por este instrumento são reservados 
à Viasat, seus fornecedores e/ou licenciadores. 

 
d. Suas contribuições. Em contrapartida ao uso do Serviço e na medida em que suas 

contribuições, através de modificação, alteração ou adição ao Aplicativo ou qualquer outro 
componente do Serviço, derem causa a qualquer direito de propriedade intelectual, inclusive 
direitos autorais, você concede à Viasat, neste ato, um direito sub-licenciável e uma licença 
exclusiva, irrevogável e totalmente transferível para usar suas contribuições de qualquer forma 
e para qualquer fim, incluindo direitos para reproduzir, copiar, adaptar, modificar, executar, 
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exibir, publicar, veicular, transmitir ou de outra forma comunicar suas contribuições para o 
público por quaisquer meios, sejam atualmente conhecidos ou desconhecidos, e distribuir suas 
contribuições sem qualquer notificação prévia ou compensação de qualquer tipo a você pelo 
período da proteção dos direitos conferidos pelas leis de propriedade intelectual aplicáveis e 
convenções internacionais. 

 
e. Acesso. Você deve obter às suas expensas o equipamento e/ou dispositivos para acesso e uso 

do Serviço. Se você não estiver acessando o Aplicativo por meio de serviços de conexão à Internet 
fornecidos pela Viasat, na forma do contrato de prestação de serviços de Internet correlato, você 
deve obter, às suas expensas, conexão à Internet de um terceiro provedor. A Viasat não garante 
que o Aplicativo ou outros aspectos do Serviço possam ser acessados ou usados em todos os 
dispositivos ou sistemas operacionais móveis. A Viasat não garante que este Serviço estará 
disponível em todas as localidades geográficas. Você reconhece que, quando usa o Serviço, a 
Viasat ou seu provedor de serviço de Internet podem cobrar valores pelos dados, mensagens 
e/ou outros acessos à Internet. Verifique seu contrato de serviços de Internet para avaliar se 
existe qualquer valor devido por você. VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER 
CUSTOS QUE INCORRER PARA ACESSAR OU USAR O APLICATIVO OU O SERVIÇO A PARTIR 
DO SEU DISPOSITIVO.  

 
f. Notificação de Software de Código Aberto. Este Aplicativo contém software de código aberto 

disponibilizado sob várias licenças de código aberto.  Os termos de cada uma das licenças de 
código aberto usadas por este Aplicativo estão disponíveis no Anexo I deste Contrato (em 
conjunto, as “Licenças OSS”). Tais Licenças OSS são incorporadas a esta Licença na forma 
deste instrumento. As Licenças OSS aplicam-se apenas ao software de código aberto especificado 
na Licença OSS e não afetarão a interpretação, validade ou aplicabilidade desta Licença.  

 
g. Consentimento para receber e-mails, SMS e notificações push. VOCÊ CONCORDA QUE A 

VIASAT ENVIE E-MAILS, SMS E NOTIFICAÇÕES PUSH, BEM COMO OUTROS TIPOS DE 
MENSAGEM ENDEREÇADAS A VOCÊ POR MEIO DESTE APLICATIVO (EM CONJUNTO, 
“NOTIFICAÇÕES PUSH”) RELACIONADAS A PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA VIASAT. A 
Viasat pode enviar Notificações Push a você, quer você esteja ou não conectado ou usando o 
Aplicativo, ou seu dispositivo esteja bloqueado ou em modo de suspensão. As Notificações Push 
são formas de o Aplicativo fornecer informações a você, incluindo alertas relativos à sua conta 
de serviço de Internet da Viasat. A Viasat pode usar qualquer informação sobre a sua conta de 
serviço de Internet da Viasat para enviar tais Notificações Push a você. Você pode descontinuar 
o envio de Notificações Push através das configurações do aplicativo ou do seu dispositivo, 
seguindo as instruções incluídas em cada e-mail ou SMS, ou apagando o aplicativo. 

 
2. Rescisão. Esta Licença permanecerá em vigor até sua rescisão. Você pode rescindir esta 
Licença a qualquer tempo apagando o aplicativo do seu dispositivo (se aplicável) e descontinuando o 
uso do Aplicativo por quaisquer outros meios. A Viasat pode rescindir esta Licença (e seus direitos de 
licença) a qualquer tempo, por motivos válidos. Seus direitos sob esta Licença terminarão imediata e 
automaticamente sem qualquer notificação da Viasat se você deixar de cumprir com quaisquer termos 
e condições desta Licença. Imediatamente após a rescisão, você deve cessar totalmente o uso do 
Aplicativo e do Serviço e destruir todas as cópias do Aplicativo em sua posse ou controle. A rescisão 
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não limitará quaisquer outros direitos ou recursos legais da Viasat. As cláusulas 1(c), 1(d), 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, e 9 desta Licença sobreviverão à rescisão ou término desta Licença por qualquer motivo.  
 
3. Isenção de responsabilidade. VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE USA O 
APLICATIVO POR SUA CONTA E RISCO. A VIASAT, SUAS SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS, E CADA UM 
DE SEUS RESPECTIVOS EXECUTIVOS, CONSELHEIROS, ACIONISTAS, EMPREGADOS, AGENTES, 
ATACADISTAS, REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, FORNECEDORES, LICENCIADORES E 
TERCEIROS PROVEDORES DE CONTEÚDO (EM CONJUNTO, “PARCEIROS DA VIASAT”) EXIMEM-SE 
DE TODAS E QUAISQUER GARANTIAS DE QUE O SERVIÇO SERÁ ININTERRUPTO OU LIVRE DE 
ERROS, BEM COMO DE TODAS E QUAISQUER GARANTIAS QUANTO AOS RESULTADOS QUE 
SERÃO OBTIDOS COM O USO DO SERVIÇO. O SERVIÇO OFERECIDO A VOCÊ É PRESTADO NO 
“ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” E “CONFORME  DISPONÍVEL”, SEM QUALQUER TIPO DE 
GARANTIA. A VIASAT NÃO GARANTE QUE O SERVIÇO SERÁ INTEROPERANTE OU COMPATÍVEL 
COM QUALQUER OUTRO APLICATIVO OU SERVIÇO, OU QUE O APLICATIVO ESTARÁ DISPONÍVEL 
PARA INSTALAÇÃO OU REINSTALAÇÃO NO MESMO OU EM DIVERSOS DISPOSITIVOS. NENHUMA 
RECOMENDAÇÃO VERBAL OU ESCRITA DADA PELA VIASAT OU POR QUALQUER DE SEUS 
PARCEIROS DEVERÁ GERAR QUALQUER GARANTIA, E NEM VOCÊ DEVERÁ BASEAR-SE EM TAIS 
INFORMAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES.   
 
4. Limitação de responsabilidade. NA MEDIDA ADMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A 
VIASAT E NENHUM DE SEUS PARCEIROS SERÁ RESPONSÁVEL, PERANTE VOCÊ, POR QUAISQUER 
INDENIZAÇÕES, PERDA DE USO, DESTRUIÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO, PROGRAMA, 
ARQUIVOS OU DADOS ORIUNDOS DE OU RELATIVOS AO (I) USO DESTA LICENÇA; (II) 
IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SERVIÇO; OU (III) QUALQUER DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER 
DECLARAÇÃO EM CONTRATO, GARANTIA, LEI OU DE OUTRO TIPO, QUER A VIASAT TENHA OU 
NÃO SIDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE TAL PERDA OU INDENIZAÇÃO. AS PARTES 
CONCORDARAM QUE ESTAS DISPOSIÇÕES CONTINUARÃO EM VIGOR E SERÃO APLICAVÉIS 
MESMO SE QUALQUER RECURSO NÃO ATINIGIR SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. SEM LIMITAÇÃO 
AO ACIMA, CONFORME PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A VIASAT NÃO TERÁ NENHUM PASSIVO 
OU RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS 
ORIUNDA DA RESCISÃO DOS DIREITOS DE LICENÇA AQUI OUTORGADOS E POR QUALQUER 
CESSAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SERVIÇO ASSOCIADA A TAL RESCISÃO. A RESPONSABILIDADE DAS 
PARTES É LIMITADA À INDENIZAÇÃO POR DANOS DIRETOS CAUSADOS À OUTRA PARTE 
RESULTANTES DO DESCUMPRIMENTO DESTE CONTRATO E/OU SEUS DOCUMENTOS 
RELACIONADOS. A VIASAT NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE VOCÊ E TERCEIROS POR (I) 
EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO RESULTANTE DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA 
MAIOR, DENTRE OUTROS MOTIVOS ALHEIOS AO CONTROLE DA VIASAT OU (II) IMPOSSIBILIDADE 
DE CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES EM RAZÃO DE ATOS DE TERCEIROS. 
 
5. Limitação de responsabilidade e isenção de garantias são termos essenciais desta 
LICENÇA. VOCÊ CONCORDA QUE AS DISPOSIÇÕES DESTA LICENÇA QUE LIMITAM 
RESPONSABILIDADE E ISENTAM GARANTIAS, CONFORME ADMITIDO PELA LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL, SÃO TERMOS ESSENCIAIS DESTA LICENÇA.  
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6. Independência das Disposições e Sobrevivência. Se qualquer disposição desta Licença for 
ilegal ou inexigível, nos termos da legislação aplicável, o remanescente de tal disposição deverá ser 
alterado para alcançar o significado mais próximo possível do termo original e todas as demais 
disposições desta Licença continuarão em pleno vigor e efeito.  
 
7. Medida Judicial. Você concorda que o descumprimento dos termos desta Licença causará 
dano irreparável à Viasat pelo qual o pagamento de indenização pecuniária não é um remédio 
adequado. A Viasat terá o direito de ingressar com medida judicial exigindo cumprimento por você, 
além de outros recursos a que ela tenha direito nos termos deste contrato ou da legislação aplicável.  
 
8. Lei aplicável. A lei brasileira será aplicável aos termos desta Licença. O foro será o do tribunal 
brasileiro que tiver competência para julgar o caso. Particularmente, o tribunal do seu domicílio poderá 
resolver qualquer disputa, controvérsia ou pleito relativo a esta Licença. Se uma cláusula ou condição 
deste Contrato não for legalmente válida, o restante deste Contrato permanecerá em vigor. Podemos 
substituir qualquer cláusula ou condição que não seja legalmente válida por uma cláusula ou condição 
de significado semelhante que seja legalmente válida.  
 
9. Acordo integral. Esta Licença e seu anexo, bem como o Aviso de Privacidade do Assinante 
Viasat, constituem o acordo integral e único entre a Viasat e você quanto ao seu objeto e é aplicável a 
todos os usuários do Aplicativo e do Serviço. Esta Licença substitui todas as declarações, propostas, 
incentivos, garantias, promessas, contratos e outras comunicações relativas ao seu objeto, exceto se 
expressamente previsto nesta Licença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versão de 18 de agosto de 2021.  
 

ANEXO I  
Licenças OSS de código aberto do aplicativo Viasat 

 
Este documento lista todas as licenças de código aberto usadas pelo aplicativo da Web e móvel Viasat 
Europe Sàrl. 

 
Biblioteca Utilizada 

em 
Licença URL URL de licença 

@aws-amplify/auth Progressive 
Web App 

Apache 
License 
2.0 

https://github.com/aws
-amplify 
 
 

https://github.com/awsamplif
y/amplifyjs/blob/main/LICEN
SE  

@material-ui/core Progressive 
Web App 

MIT https://materialui.com/ 
 

https://github.com/muiorg/m
aterialui/blob/next/LICENSE 
 

@material-ui/icons Progressive 
Web App 

MIT https://materialui.com/
components/icons/ 
 
 

https://github.com/muiorg/m
aterialui/blob/next/LICENSE  
 

@material-ui/lab Progressive 
Web App 

MIT https://materialui.com/
components/about-the-
lab/ 

 

https://github.com/muiorg/m
aterialui/blob/next/LICENSE  
 

@nrwl/cli Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/nrwl
/nx  
 

https://github.com/nrwl/nx/
blob/master/LICENSE  
 

@nrwl/next Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/nrwl
/nx  
 

https://github.com/nrwl/nx/
blob/master/LICENSE  
 

@nrwl/tao Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/nrwl
/nx  

https://github.com/nrwl/nx/
blob/master/LICENSE  
 

@nrwl/workspace Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/nrwl
/nx  

https://github.com/nrwl/nx/
blob/master/LICENSE  
 

@types/node Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/Defi
nitelyTyped/DefinitelyTy
ped  
 

https://github.com/Definitely
Typed/DefinitelyTyped/blob/
master/LICENSE  
 

 
core-js Progressive 

Web App 
MIT https://github.com/zloir

ock/core-js  
 
 

 

https://github.com/zloirock/c
orejs/blob/master/LICENSE  
 
 
 
 

dayjs Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/iam
kun/dayjs  

https://github.com/iamkun/d
ayjs/blob/dev/LICENSE  

https://github.com/aws-amplify
https://github.com/aws-amplify
https://github.com/awsamplify/amplifyjs/blob/main/LICENSE
https://github.com/awsamplify/amplifyjs/blob/main/LICENSE
https://github.com/awsamplify/amplifyjs/blob/main/LICENSE
https://materialui.com/
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://materialui.com/components/icons/
https://materialui.com/components/icons/
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://materialui.com/components/about-the-lab/
https://materialui.com/components/about-the-lab/
https://materialui.com/components/about-the-lab/
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://github.com/muiorg/materialui/blob/next/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/nrwl/nx/blob/master/LICENSE
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/LICENSE
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/LICENSE
https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/LICENSE
https://github.com/zloirock/core-js
https://github.com/zloirock/core-js
https://github.com/zloirock/corejs/blob/master/LICENSE
https://github.com/zloirock/corejs/blob/master/LICENSE
https://github.com/iamkun/dayjs
https://github.com/iamkun/dayjs
https://github.com/iamkun/dayjs/blob/dev/LICENSE
https://github.com/iamkun/dayjs/blob/dev/LICENSE
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document-
registerelement 
(deprecated) 

Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/Web
Reflection/document-
registerelement  
 

https://github.com/WebReflec
tion/documentregisterelement
/blob/master/LICENSE.txt  
 

js-cookie Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/js-
cookie/js-cookie  

https://github.com/jscookie/j
scookie/blob/master/LICENS
E 
 

mockdate Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/bobl
auer/MockDate  
 

 

https://github.com/boblauer/
MockDate/blob/master/LICE
NSE  
 

next Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/verc
el/next.js  

https://github.com/vercel/ne
xt.js/blob/canary/license.md  
 

next-
composeplugins 

Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/cyril
wanner/nextcompose-
plugins  
 
 

 

https://github.com/cyrilwann
er/next-
composeplugins/blob/master/
LICENSE  
 

next-i18next Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/isaa
chinman/nexti18next  
 
 

 

https://github.com/isaachin
man/nexti18next/blob/maste
r/LICENSE  
 

next-pwa Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/sha
dowwalker/nextpwa  
 

https://github.com/shadoww
alker/nextpwa/blob/master/L
ICENSE  
 

react Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/face
book/react  

https://github.com/facebook/
react/blob/master/LICENSE  
 

react-dom Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/face
book/react  

https://github.com/facebook/
react/blob/master/LICENSE  
 

react-is Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/face
book/react  

 

https://github.com/facebook/
react/blob/master/LICENSE  
 

speccy Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/wew
ork/speccy  
 

 

https://github.com/wework/s
peccy/blob/master/LICENSE  
 

styled-components Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/styl
edcomponents/styledco
mponents  

https://github.com/styled-
components/styledcomponent
s/blob/main/LICENSE  

tsconfig-
pathswebpack-

Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/divi
dab/tsconfigpaths-
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plugin webpackplugin  
 

pathswebpackplugin/blob/ma
ster/LICENSE  
 

tslib Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/Micr
osoft/tslib  
 

 

https://github.com/microsoft
/tslib/blob/master/LICENSE.t
xt  
 

typescript Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/Micr
osoft/tslib  
 

https://github.com/microsoft
/tslib/blob/master/LICENSE.t
xt  
 

video-react Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/vide
o-react/videoreact  
 
 

 

https://github.com/video-
react/videoreact/blob/master
/LICENSE  

yup Progressive 
Web App 

MIT https://github.com/jque
nse/yup  

https://github.com/jquense/y
up/blob/master/LICENSE.md  
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