Termos de serviço para Compra Online
Data Efetiva: 19 de Abril, 2021
Oferecemos o Serviço apenas como uma conveniência para você, para facilitar a localização e a
compra de pneus de revendedores e distribuidores Pirelli. Ao clicar no botão “Comprar”, você
aceita estes Termos. Ao clicar no botão “Comprar”, você reconhece que leu, entendeu e
concorda em obedecer, sem limitação ou qualificação, a estes Termos e que concorda em seguir
todas as leis e regulamentos aplicáveis. Se você não concordar com estes Termos, não poderá
usar o Serviço. Todos os direitos que não são expressamente concedidos sob estes Termos são
reservados por nós e por nossos licenciados ou fornecedores terceirizados. Você pode usar o
Serviço para seu uso pessoal e não comercial. Por favor, leia estes termos com atenção.

Seção I.

Sumário dos Termos.

Queremos destacar alguns pontos importantes sobre esses Termos, que são explicados com mais
detalhes nas Seções abaixo. No entanto, este é apenas um resumo dos pontos principais para
alertá-lo sobre certos termos. Você precisa ler todos estes Termos antes de usar o Serviço.


Quaisquer compras feitas de um revendedor ou distribuidor terceirizado são feitas
entre você e o revendedor ou distribuidor, de acordo com os termos e condições e
políticas de privacidade de tal revendedor ou distribuidor, e não entre você e nós.
Estamos apenas ajudando você a encontrar produtos e tornando mais fácil comprá-los
de um revendedor como uma conveniência para você.



Limitamos nossa responsabilidade com você.



Nós nos isentamos de todas as garantias e representações de qualquer tipo em relação
ao Serviço. Isso significa que os fornecemos "no estado em que se encontram" e você
deve considerar cuidadosamente confiar neles.



Nós atualizamos estes Termos de tempos em tempos por diferentes motivos. Por favor,
verifique estes termos regularmente. Quando atualizarmos estes Termos, provaremos
que atualizamos a “Data Efetiva” acima.



Alguns serviços ou produtos fornecidos por nós ou por terceiros podem ter termos
adicionais ou separados. Certifique-se de revisar esses termos antes de concordar com
qualquer coisa.



Exigimos que você nos indenize, e outras partes relacionadas a nós, bem como que nos
isente de responsabilidade por quaisquer reclamações de terceiros relacionadas ao seu
uso do Serviço e / ou sua violação destes Termos.



Nossas práticas de privacidade e como coletamos, usamos e compartilhamos as
informações que você disponibiliza para nós por meio do Site e do Serviço estão
contidas em nossa política de privacidade, que pode ser encontrada aqui

Definições

Seção II.



“Dispositivo” significa seu smartphone, computador, tablet ou outro dispositivo
eletrônico ou móvel.



“Pirelli” significa Pirelli Pneus Ltda. e/ou os afiliados.



“Serviço” significa o serviço online disponibilizado a você no Site, fornecendo uma
seleção de pneus, e localização de revendedores, para ajudá-lo, facilitando a
compra de pneus de um revendedor ou distribuidor através do site de um
revendedor ou distribuidor.



“Site” significa o site através do qual o Serviço é disponibilizado a você por ou em
nome da Pirelli sob estes Termos.



“Você” ou “Vocês” significa a pessoa que aceita estes Termos conforme
estabelecido abaixo na Seção.



“Termos” significa estes Termos de Serviço.



“Nós” e/ou “Nosso” significa Pirelli.

Termos Gerais Aplicáveis ao Serviço

A.

Escopo. Os termos gerais desta Seção se aplicam ao uso de todos os recursos do Serviço. Observe
também que o Serviço pode ser vinculado a outros aplicativos, sites e / ou serviços que nós ou
terceiros, incluindo, por exemplo, um revendedor ou distribuidor terceirizado, fornecemos e
estão sujeitos a termos separados. Certifique-se de revisar estes Termos e quaisquer outros
termos antes de usar qualquer aplicativo, site ou serviço.

B.

Limitação de responsabilidade. Até o limite permitido pela lei aplicável, não somos responsáveis
por quaisquer falhas causadas por erros de servidor, transmissões incorretas ou redirecionadas,
falhas de conexões de internet, interrupções ou falhas na transmissão de dados, qualquer vírus
de computador, atos ou omissões de terceiros que danificam a rede, danos ou lesões causadas
por uma falha ou atraso em qualquer site ou serviço. Na medida permitida pela lei aplicável, em
nenhuma hipótese nós seremos responsáveis por quaisquer transações entre você e qualquer
terceiro, incluindo qualquer negociante ou distribuidor de terceiros, ou de outra forma em relação
a seu relacionamento com um terceiro distribuidor.

Na extensão máxima permitida por lei, em nenhum caso nós seremos responsáveis por lesões
pessoais, ou qualquer dano acidental, especial, indireto, punitivo, exemplar ou qualquer
consequente, incluindo, sem limitação, danos por corrupção ou perda de dados, decorrentes ou
relacionados a estes termos ou seu uso, mau uso, confiança ou incapacidade de usar o serviço ou
quaisquer materiais, informação, produtos, software, programas e serviço disponível através do
serviço, seja o que for causado, independentemente da teoria de responsabilidade (contrato,
delito ou de outra forma) e mesmo que tenham sido informados da possibilidade de tais danos.
Os termos relativos a limites de responsabilidade e apresentações voluntárias devem sobreviver
à rescisão destes termos e permanecerão em vigor indefinitamente.
C.

Isenção de responsabilidade e garantias. O uso do serviço é por sua conta e risco e todo o risco
quanto à seleção satisfatória do revendedor ou distribuidor, seleção de pneus e aparelhos, bem
como sua qualidade, desempenho, precisão e esforço é de sua responsabilidade. Na extensão
máxima permitida pela lei aplicável, o serviço e todos os materiais, informações, produtos,
software, programas e serviços são fornecidos "como estão" e "como disponíveis", com todas as
falhas e sem qualquer tipo de garantia. Pelo presente, renunciamos ao máximo permitido por lei
todas as garantias e condições com respeito ao serviço e todos os materiais relacionados,
informações, produtos, software, programas e serviço, sejam expressos, implícitos ou
estatutários, incluindo, mas não limitado a garantias e / ou condições implícitas de
comercialização, qualidade satisfatória, adequação a um determinado fim, exatidão e não
violação de direitos de terceiros. Nenhuma informação ou conselho oral ou escrito dado por
qualquer parte do fornecedor ou seus representantes autorizados criará qualquer garantia. Sem
limitação, não oferecemos nenhuma garantia ou garantia de que o uso do serviço será
ininterrupto, oportuno, seguro ou livre de erros.

D.

Mudanças no termos. Nós nos reservamos o direito de alterar estes Termos a qualquer momento,
o que será indicado pela data de vigência no topo destes Termos. É de sua responsabilidade
revisar estes Termos com freqüência e se manter informado sobre quaisquer alterações,
portanto, recomendamos que você visite esta página com frequência. Estes Termos têm
precedência sobre quaisquer termos de uso anteriores que emitimos relacionados ao Serviço, e
seu uso continuado do Serviço constitui sua aceitação da versão mais recente destes Termos.

E.

Outros Termos. Termos, condições e avisos adicionais ou diferentes podem ser aplicados a
materiais, informações, produtos, software e serviços específicos oferecidos por meio do Serviço.
Em caso de qualquer conflito, tais termos, condições e avisos adicionais ou diferentes
prevalecerão sobre estes Termos. Reveja quaisquer outros termos, condições ou avisos aplicáveis.

F.

Indenização e insenção de responsabilidade. Em consideração à nossa prestação do Serviço a
você e aos direitos concedidos a você nestes Termos, na extensão máxima permitida por lei, e a
menos que proibido por lei, você concorda em indenizar a Pirelli, sua controladora, subsidiárias,
afiliadas, licenciadores, provedores de serviços, e contratados, bem como seus respectivos
funcionários, executivos, diretores e agentes (coletivamente "Partes Indenizadas") e isentar as
Partes Indenizadas de e contra todas e quaisquer perdas, danos, lesões (incluindo morte), causas
de ação, reivindicações, penalidades, juros, impostos adicionais, demandas e despesas, incluindo
taxas e despesas legais razoáveis, de qualquer tipo ou natureza decorrentes de, em conexão com,
por conta de, ou resultantes de, qualquer reclamação de terceiros ou demanda feita para ou
contra qualquer Parte (s) Indenizada (s): (1) decorrente de seu acesso ou uso do Serviço, incluindo
qualquer um de seus recursos ou outros serviços; (2) decorrente de sua falha em cumprir estes
Termos; (3) relacionadas à inexatidão ou falsidade de qualquer representação ou garantia que
você fez de acordo com estes Termos; (4) decorrentes de quaisquer atividades de qualquer pessoa
que não seja você em conexão com o Serviço conduzido por meio de seu Dispositivo; (5)

decorrente do acesso ou uso de, ou incapacidade de acessar ou usar, qualquer um dos Serviços
por meio do seu Dispositivo; (6) decorrentes de qualquer uma de suas outras atividades sob ou
em conexão com estes Termos ou o Serviço; ou (7) decorrente de sua negligência, fraude ou
conduta dolosa. Nós nos reservamos o direito de assumir a defesa e o controle exclusivos de
qualquer assunto de outra forma sujeito a indenização por você e, nesse caso, você concordará
em cooperar com nossa defesa de tal reclamação.
G.

Nossas Práticas de Privacidade. Você pode ver uma cópia de nossa política de privacidade aqui,
que explica nossas práticas de privacidade explicando nossa coleta, uso e compartilhamento de
suas informações por meio de, ou em conexão com nosso Site e Serviço. A política de privacidade
é incorporada e faz parte destes Termos por esta referência e rege nosso uso de suas informações
e / ou qualquer informação que você enviar ou disponibilizar para nós acessando e usando o Site
e / ou Serviço. Sujeito à nossa política de privacidade, coletamos informações sobre suas seleções
de produtos e certas informações pessoais por meio do Serviço e podemos compartilhá-las com
nossos revendedores e distribuidores. Além disso, nossos revendedores e distribuidores podem
compartilhar conosco certas informações sobre você e sua transação com esse revendedor ou
distribuidor.

H.

Direito de propriedade intelectual. O conteúdo do Site e do Serviço, incluindo, mas não se
limitando a, texto, imagens e vídeo contidos no Site e Serviço e sua disposição são de propriedade
da Pirelli. Todas as marcas registradas, logotipos e marcas de serviço usados ou mencionados no
Site (coletivamente, "Marcas") são propriedade de seus respectivos proprietários.
Você não pode usar as Marcas registradas exibidas no Site ou Serviço, ou qualquer outro conteúdo
no ou disponível através do Site ou Serviço, exceto se claramente permitirmos que você o faça
nestes Termos. Você não pode copiar, fazer engenharia reversa, reproduzir, republicar, fazer
upload, postar, transmitir ou distribuir o Site ou Serviço ou qualquer parte do conteúdo fornecido
no ou através do Site ou Serviço, incluindo, mas não se limitando a, texto, imagens, botões, código
html, áudio e vídeo, sem nossa permissão prévia por escrito. Você não pode espelhar, raspar ou
criar links diretos de qualquer conteúdo do Site em outro site ou em qualquer outra mídia. Você
pode, no entanto, baixar, exibir e / ou imprimir uma cópia do Site, ou uma parte do Site, para seu
uso pessoal e não comercial, desde que você não modifique o conteúdo exibido no Site, incluindo
todos direitos autorais, marcas registradas e outros avisos de propriedade.
Se nós ou um provedor de serviços terceirizado disponibilizarmos qualquer software, aplicativo
ou outros materiais para você baixar, acessar ou outro uso do Site ou Serviço, e eles incluirem
seus próprios termos de licença, condições e avisos, esses softwares, aplicativos, e outros
materiais serão regidos por seus próprios termos, condições e avisos. Ao fazer download, acessar
ou usar esse conteúdo separado, você concorda com esses termos, condições e avisos e concorda
em ficar legalmente vinculado a eles.
Todos os vídeos são nosso material protegido por direitos autorais e não devem ser copiados,
editados ou reproduzidos sem nossa permissão.
Exceto por esta permissão limitada, não concedemos a você quaisquer direitos ou licenças
expressas ou implícitas sob quaisquer patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros
direitos de propriedade ou propriedade intelectual. Nós nos reservamos o direito de fazer cumprir
nossos direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei.

I.

Vigência e Recisão. Estes Termos entram em vigor quando você usa o Serviço e permanecerão
em vigor até que seu uso do Serviço seja encerrado. Você pode encerrar seu acesso ao Serviço a
qualquer momento, de acordo com qualquer procedimento específico estabelecido nestes

Termos, ou se nenhum procedimento específico for fornecido, interrompendo o uso do Serviço.
O não cumprimento destes Termos resultará na rescisão automática de quaisquer direitos
concedidos a você, sem aviso prévio, e você deve destruir imediatamente todas as cópias dos
materiais baixados em sua posse ou controle. Nós nos reservamos o direito de rescindir estes
Termos a qualquer momento se você violar estes Termos ou se acreditarmos razoavelmente que
seu uso do Serviço viola estes Termos. Após a rescisão, você não terá mais o direito ou licença
para acessar ou usar o Serviço e deve destruir imediatamente todas as cópias dos materiais
baixados em sua posse ou controle. As partes destes Termos que afetam os limites de
responsabilidade, arbitragem e envios voluntários sobreviverão ao término destes Termos e
continuarão em vigor.
J.

Links para sites e serviços externos. O Serviço pode conter links de e para sites, aplicativos e
serviços de terceiros. Quaisquer compras feitas de um revendedor ou distribuidor terceirizado
são feitas entre você e o revendedor ou distribuidor, de acordo com os termos e condições e
políticas de privacidade de tal revendedor ou distribuidor, e não entre você e nós. Estamos apenas
ajudando você a encontrar produtos e tornando mais fácil comprá-los de um revendedor para sua
comodidade. Não fazemos qualquer representação sobre qualquer outro site, aplicativo ou
serviço que você possa acessar a partir ou através do Serviço. Não somos responsáveis pelos
avisos de privacidade ou conteúdo desses sites, aplicativos e serviços. Negamos expressamente
qualquer responsabilidade pelo uso de tais sites, aplicativos e serviços, ao quanto ao seu
conteúdo, precisão, opiniões expressas e outros links fornecidos por esses recursos. É sua
responsabilidade tomar precauções para garantir que tudo o que você selecionar para seu uso
esteja livre de vírus e atenda às suas necessidades.

K.

Uso do Serviço. Seu uso do Serviço, incluindo, mas não se limitando a, solicitar ou usar o Serviço,
deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. Você está
proibido de transmitir, fornecer ou introduzir qualquer conteúdo no Serviço, ou por meio do
Serviço em outros sistemas relacionados ao Serviço, que (1) infrinja quaisquer direitos de
propriedade intelectual, publicidade ou privacidade de terceiros; (2) viole qualquer lei, regra ou
regulamento aplicável; (3) seja difamatório, obsceno, profano, falso, ameaçador, pornográfico,
impróprio, fraudulento, enganoso ou não profissional; (4) crie um incômodo para nossos
provedores de serviços, negócios ou outros clientes do Serviço; (5) contenha quaisquer vírus,
cavalos de Tróia, worms, bombas-relógio ou outras rotinas de programação de computador que
se destinam a danificar, interferir prejudicialmente, interceptar secretamente ou expropriar
qualquer sistema, ou quaisquer dados ou informações pessoais de ou através de qualquer
software ou hardware associado ao Serviço ou qualquer veículo; (6) tentativas de obter acesso
não autorizado às nossas redes de computadores; (7) viole estes Termos; ou (8) seja de outra
forma ilícito ou criminoso. Geralmente, não fazemos determinações editoriais sobre suas
transmissões ou qualquer conteúdo que você possa fornecer por meio do Serviço. No entanto,
nos reservamos o direito de tomar todas as medidas que considerarmos necessárias ou
apropriadas para minimizar qualquer responsabilidade para nós decorrente de suas transmissões,
qualquer conteúdo que você fornecer, seu uso do Serviço, ou de outra forma preservar nossas
relações com nossos provedores de serviço (incluindo Internet provedores de acesso).
Cooperaremos com quaisquer autoridades de aplicação da lei ou ordem judicial solicitando ou
direcionando-nos a divulgar a identidade de qualquer pessoa que publique tais informações ou
conteúdo ou conforme declarado em quaisquer termos adicionais aplicáveis. Além disso, nos
reservamos o direito de alterar, modificar, remover ou restringir o acesso ou uso de quaisquer
recursos, capacidades ou componentes do Serviço ou de remover completamente o Serviço a
nosso exclusivo critério, a qualquer momento e sem aviso ou obrigação para você. Todas as
informações, especificações, fotografias e ilustrações de qualquer publicação fornecida com o
Serviço são aqueles em vigor no momento do lançamento. Nós nos reservamos o direito de alterar
materiais, especificações ou design, a qualquer momento, sem aviso prévio e sem obrigação.

L.

Hardware, serviços e sites de terceiros. Quando você usa o Serviço, pode precisar usar hardware,
serviços e aplicativos que não foram desenvolvidos por nós e não estão sob nosso controle, como
o seu dispositivo, a rede móvel fornecida pelo seu provedor de serviços sem fio, o navegador do
seu dispositivo, e-mail e programas SMS, discador e outros aplicativos. Não podemos garantir que
esses hardwares, serviços e aplicativos de terceiros funcionarão corretamente com o Serviço e
negamos expressamente qualquer responsabilidade relacionada ao envolvimento e interação
com esses hardwares, serviços e aplicativos de terceiros.

M.

Entre em contato. Você pode nos contatar ligando para 0800 728 7638; escrevendo para
sac@pirelli.com; ou por qualquer outro meio especificado em uma comunicação recebida de
nós.

N.

Diversos. Estes Termos, incluindo quaisquer outros termos específicos, condições e avisos com os
quais você possa ter concordado separadamente, constituem todo o acordo legal entre você e a
Pirelli e regem o seu uso do Serviço e substituem completamente quaisquer acordos anteriores
entre você e a Pirelli em relação ao Serviço. A versão em português destes Termos regerá a relação
entre você e nós e as traduções, se houver, não são vinculativas e servem apenas como referência.
Não há relação fiduciária entre você e nós. Estes Termos não criam qualquer relação de principal
e agente, parceria, joint venture ou empregador e funcionário, entre você e nós. Você não pode
celebrar qualquer contrato em nosso nome ou nos comprometer de qualquer forma. Se qualquer
parte destes Termos for considerada por um tribunal de jurisdição competente como ilegal, nula
ou por qualquer motivo inexequível, essa parte será considerada separável destes Termos e não
afetará a validade e aplicabilidade de quaisquer disposições restantes. Podemos aplicar estes
Termos ou qualquer parte deles sem restrição ou condição. Você não pode ceder esses Termos
sem nosso consentimento prévio por escrito. Nossa falha em impor o cumprimento estrito de
qualquer cláusula destes Termos não constituirá uma renúncia de nosso direito de
posteriormente aplicar tal cláusula ou quaisquer outras cláusulas destes Termos.Você também
concorda que os danos monetários seriam inadequados e consente em obtermos qualquer
medida cautelar ou justa que considerarmos necessária ou apropriada. Esses recursos são
adicionais a quaisquer outros recursos que possamos existir por lei ou por equidade.

