CONTACTO
Envio de Conteúdos no MusicaDOPE.NET
Para tratar de qualquer assunto envie um e-mail para musicadope@homail.com ou
mande uma mensagem no inbox da nossa página no Facebook.com/MusicaDOPE.
ENVIO DE MÚSICAS
Envie o seu ficheiro para o nosso e-mail musicadope@hotmail.com
COVER | MUSIC |
Ao enviar a música para o nosso site, é obrigatório que a música tenha o nome do
artista, título da música, gênero e ano.
Assim que a nossa administração recebe a música, submetemos a mesma numa
fase de avaliações para classificar a qualidade e a mensagem da música.
Musicas que nos são enviadas com tags de outros blogs/sites NÃO SERÃO
POSTADAS!
Email que nos são enviados, e em simultâneo reenviados para outros "20"
contactos, dificilmente são postados.
(Recomendamos que envie um email exclusivamente direcionado a nós)
Obviamente, damos especial atenção para quem nos envia as musicas em primeira
mão, e em exclusivo.
ATENÇÃO: NÃO RECEBEMOS MUSICAS VIA WHATSAPP! A Cover
(Imagem) é algo excêncial , portanto sem ela não iremos publicar até que nos mande
uma.
AVISO IMPORTANTE
Todas as músicas disponíveis neste website são apenas para promover os artistas.
Nenhum Destes Arquivos são hospedados sem autorização do artista!
Por tanto O Site não se responsabiliza por qualquer uso Ilegal do conteúdo. Por
Favor, apoie os artistas comprando os seus discos originais!

© 2014 - 2018 Música DOPE - All rights reserved

REMOÇÃO DE CONTEÚDO
Neste site você encontra links para efectuar download, esses arquivos são enviados
atraves do nosso e-mail eletrônico. MusicaDOPE.NET não assume nenhuma
responsabilidade, A Música DOPE só hospeda os conteúdos enviados no nosso
email.
Se o material for protegido por direitos autorais e tiver sido indexado pela Música
DOPE, e se você quiser que este material seja removido, você deve fornecer uma
comunicação escrita com referência exata ao conteúdo para o qual você reivindica a
propriedade
Esta mensagem deve conter o seguinte:
Nome e URL exacto do material protegido por direitos autorais.
Informações de contacto para que possamos entrar em contacto com você
(endereço, telefone e e-mail).
Prova clara de que possui os direitos de autor do referido conteúdo ou prova de que
é um representante da pessoa ou empresa proprietária do conteúdo.
Para tal solicitação, por favor, envie-nos diretamente em musicadope@hotmail.com
ou ligue +258 8222 17 397.
Sugerimos que, se você realmente quiser remover permanentemente seu material
protegido por direitos autorais da Internet, entre em contacto com o administrador
do URL físico onde seu material protegido por direitos autorais está hospedado.
Nós responderemos e cancelaremos TODOS os pedidos.
Não iremos responder as mensagens faltando qualquer informação listada acima.
Observe que pode levar até 24 horas para processar sua solicitação.
Não se preocupe em enviar o seu pedido para a nossa pagina de facebook.
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