TERMO DE USO DO BÚSSOLA DE GUARULHOS
1.

O Vitrine X3 Serviços LTDA, com sede em Guarulhos, na Rua Soldado Hercílio Gonçalves nº 99, Jardim Dourado , CEP: 07093- 140,
proprietária do endereço virtual www.bussoladeguarulhos.com.br de um lado, doravante denominada Contratada e, de outro lado, a
pessoa física ou jurídica, devidamente qualificada, denominada Contratante, celebram o presente termo de uso de Prestação de
Serviços:

1.1. O serviço refere-se á inclusão de anúncio, pelo prazo de 24 meses dentro do Portal www.bussoladeguarulhos.com.br em formato
padronizado, com o objetivo de aumentar e melhorar o relacionamento on-line com seu público-alvo, facilitando a comunicação
de promoções e formas de contato.

1.2. O prazo total de desenvolvimento está estimado de acordo com o anúncio contratado: Grátis, de 1 à 2 dias, Master e Banner
Rotativo até 3 dias e o Hotsite até 5 dias a partir do recebimento do respectivo material como logotipo, texto e fotos da
Contratante, podendo ser antecipado de acordo com a disponibilidade da produção.
2.

O conteúdo da página é de responsabilidade exclusiva da Contratante e a Contratada não responde por ele, inclusive quanto à violação
de direitos autorais, de imagem, de privacidade, de propriedade industrial e/ou intelectual.

2.1. A Contratante está ciente e concorda que o serviço prestado não tem caráter exclusivo para a Contratada. Neste sentido, a
Contratante reconhece expressamente que a Contratada poderá realizar inclusão de páginas com outras marcas e/ou produtos,
incluindo concorrente da Contratante.
3.

O preço total e a forma de cobrança são aqueles discriminados e escolhidos pelo Contratante no final do preenchimento do cadastro.
Em caso de atraso no pagamento das parcelas acordadas, sem alguma justificativa anterior ou aviso prévio, a Contratada interromperá
a publicação após 7 dias de atraso até a quitação do débito.

3.1. A Contratante declara-se ciente e concorda que, em caso de a cobrança torna-se inviável ou de difícil efetivação na modalidade
por ele escolhida, seja qual for o motivo, a Contratante ficará expressamente autorizada ao cancelamento sem prejuízo de valores
pagos, ficando disponível a terceiros o espaço publicitário contratado.

3.2. A Contratante declara-se ciente de que a eventual falta de cobrança, por parte da Contratada, qualquer que seja a razão, não o
isentará da obrigatoriedade de efetivação dos pagamentos, pela forma e nos vencimentos contratados, independente do anúncio
da Contratante estar no ar ou não.

3.3. O Anúncio voltará à publicação normal em até 24 horas após regularização do pagamento.
3.4. O não pagamento de qualquer parcela do boleto na data aprazada importará vencimento das parcelas vincendas, sendo o saldo
devedor acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, valor este
calculados entre a data do vencimento e o dia do efetivo pagamento.

3.5. Sendo o primeiro pagamento no prazo de até 3 dias após o preenchimento do formulário. O não pagamento da 1ª parcela no
prazo estabelecido acarretará no cancelamento automático do anúncio realizado pelo Contratante, sem prejuízo a ambos.
4.

O anúncio poderá ser cancelado por iniciativa da Contratante a qualquer momento mediante pagamento correspondente ao valor
proporcional ao período utilizado sem multas para os valores excedentes.
CONDIÇÕES DE USO

5.

Anúncio Grátis
5.1 – Alteração – Anúncios Grátis fica limitado a 1 alteração por mês não acumulativo sendo ela como por exemplo mudança no
telefone.

6.

Anúncio Master e Banner Rotativo
6.1 – Alteração – Anúncios Master e Banner Rotativo fica limitado a 1 alteração por mês não acumulativo sendo ela como por exemplo
troca de foto ou Telefone.

7.

Anúncio Hotsite
7.1 – Alteração - Anúncios Hotsite fica limitado a 2 alteração por mês não acumulativo sendo ela como por exemplo troca de serviço ou
discrição.

8.

Fica eleito o Foro da Cidade de Guarulhos, SP, para decidir qualquer litígio decorrente do presente instrumento.

