Termos de Uso e Condições de Navegação

Bem-vindo ao site AUTOLINE. A seguir apresentamos a você (visitante, usuário e anunciante) os
Termos de Uso e Condições de Navegação, documento que relaciona as principais regras que
devem ser observadas por todos que acessam este site ou utilizam suas ferramentas.
Ao visitar ou utilizar este site pressupõe-se a leitura e concordância com todos os termos abaixo.
O AUTOLINE é destinado a pesquisas, divulgação e avaliação de veículos automotores,
informações e notícias relativas ao segmento e venda de espaço publicitário, sendo escuso
qualquer outro uso diferente deste.
Para os fins deste documento devem se considerar as seguintes definições e descrições para seu
melhor entendimento:
Anti-Spam: Sistema que evita correspondências não desejadas, como publicidade em massa,
pelo bloqueio de mensagens ou as movendo para pasta específica.
Anunciante: Usuário que publicar anúncios de veículos no Portal.
AUTOLINE: Denominação utilizada neste documento para identificar o prestador de serviços
deste Portal, SCOPUS SOLUÇÕES EM T.I. LTDA., inscrita sob o nº 14.380.750/0001-40, com
sede na Rua Domingos Sérgio dos Anjos, 277, Pirituba, São Paulo – SP.
Bullying: Agressão ou ameaça de um indivíduo a outro.
Cookies: Arquivos enviados pelo servidor do Portal para o computador dos visitantes, usuários e
anunciantes, com a finalidade de identificar o computador e obter dados de acesso, como páginas
navegadas, links clicados, permitindo, desta forma, personalizar a navegação dos visitantes,
usuários e anunciantes do Portal, de acordo com o seu perfil.
Layout: Conjunto compreendido entre aparência, design e fluxos do Portal.
Link: Palavra, texto ou imagem que quando é clicada pelo usuário, encaminha-o para outra
página na internet, que pode conter outros textos ou imagens.
Portal: Designa o endereço eletrônico www.autoline.com.br e seus subdomínios.
Site: Denominação para páginas de internet.
Softwares: Quaisquer programas que comandam o funcionamento de um computador,
instruindo-o na execução de tarefas, tais como sistemas operacionais, processadores de texto e
programas de aplicação.
Stalking: Invasão de privacidade, perseguição sofrida por um indivíduo.
Usuário: Todo visitante cadastrado no Portal.
Visitante: Qualquer pessoa que navegar pelo Portal.
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Web: Sistema de informações ligadas através de hipermídia (hiperligações em forma de texto,
vídeo, som e outras animações digitais) que permitem ao usuário acessar uma infinidade de
conteúdos por meio da internet.
Webmastering: Compreende a criação,
disponibilidade de páginas de internet.

programação,

desenvolvimento,

controle

e

1 – Acesso e Restrições de funcionalidade
1.1. Este Portal é dedicado à apresentação de conteúdos ligados ao setor automotivo, em
especial à divulgação de anúncios de compra e venda de veículos.
1.2. O acesso aos dados cadastrais e as funcionalidades voltadas a gestão do anúncio somente
poderão ser realizados após o cadastramento dos visitantes, usuários e anunciantes mediante a
utilização de login e senha. Para anunciantes PJ, caberá ao representante legal da empresa o
referido cadastro, ficando este responsável por todas as ações realizadas no Portal AUTOLINE.
1.3. Não é permitido aos visitantes, usuários e anunciantes acessarem as áreas de programação
do Portal, seu banco de dados ou qualquer outro conjunto de informações que faça parte da
atividade de Webmastering, ficando sujeito quem o fizer à legislação penal brasileira e obrigados
a reparar os danos que causarem.
1.4. Também não é autorizado realizar ou permitir engenharia reversa, nem traduzir, decompilar,
copiar, modificar, reproduzir, alugar, sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, emprestar,
distribuir ou, de outra maneira, dispor das ferramentas de consulta deste Portal e de suas
funcionalidades.
1.5. Neste Portal é proibida a utilização de programas desenvolvidos para obter informações de
modo automatizado na internet, bem como de exploração de dados de qualquer tipo ou espécie,
além de outro aqui não tipificado, mas que atue de modo automatizado, tanto para realizar
operações massificadas ou para quaisquer outras finalidades, sob aplicação da legislação penal
brasileira e de reparar os danos que decorrerem desta utilização.
1.6. É ônus dos visitantes, usuários e anunciantes arcar com os meios necessários para navegar
neste Portal, incluindo os requisitos para o acesso à Internet.
2 – Informações gerais sobre o site e seu funcionamento
2.1. Este Portal é apresentado ao público da web na maneira como está disponível, podendo
passar por constantes aprimoramentos e atualizações, não ficando obrigado o AUTOLINE a
manter uma estrutura ou layout, se não por sua própria conveniência.
2.2. O AUTOLINE envida seus esforços para a disponibilidade contínua e permanente do Portal,
ficando sujeito, todavia, a eventos extraordinários, como desastres naturais, falhas ou colapsos
nos sistemas centrais de comunicação e acesso à internet ou fatos de terceiro, que fogem de sua
esfera de vigilância e responsabilidade.
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2.3. O AUTOLINE não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no equipamento
dos visitantes, usuários e anunciantes causados por falhas no sistema, no servidor ou na conexão
à Internet, ainda que decorrentes de condutas de terceiros, inclusive por ações de softwares
maliciosos como vírus, cavalos de tróia e outros que possam, de algum modo, danificar o
equipamento ou ainda, prejudicar a conexão dos visitantes, usuários e anunciantes ao Portal,
bem como a transferência de dados, arquivos, imagens, textos, áudios ou vídeos contidos no
mesmo.
2.4. Os visitantes, usuários e anunciantes não possuem qualquer direito para exigir a
disponibilidade de Portal conforme melhor lhes convêm, tampouco poderão pleitear indenização
ou reparação de danos em caso deste Portal permanecer fora do ar, independente da motivação.
2.5. O AUTOLINE não detém qualquer responsabilidade pela navegação dos visitantes, usuários
e anunciantes nos links externos contidos no Portal, sendo de responsabilidade de cada um deles
a leitura e o conhecimento dos Termos de Uso e Política de Privacidade do site acessado, bem
como o atendimento das regras nele contidas. Também serão os principais responsáveis caso
sobrevenha algum dano ou prejuízo decorrente da navegação nos links externos ao Portal,
considerando que o acesso e a consequente navegação segura em tais links compete aos
visitantes, usuários e anunciantes, ficando estabelecido que o AUTOLINE apenas apontará o link
em seu Portal, cabendo ao interessado a opção pela visita, ou não, ao site.
2.6. O AUTOLINE não se responsabiliza pelos atos praticados por visitantes, usuários e
anunciantes em seu Portal, devendo cada um ser responsabilizado pela utilização indevida do
Portal.
3 – Comunicação do AUTOLINE com seus visitantes, usuários e anunciantes
3.1. O AUTOLINE utilizará como principal canal de comunicação, com seus visitantes, usuários e
anunciantes, o endereço eletrônico (“e-mail”) informado durante a interação com o site, nas suas
mais diversas modalidades.
3.1.1. A responsabilidade pelo recebimento dos comunicados é exclusiva dos visitantes, usuários
e anunciantes por isso é indispensável que sempre forneçam os dados corretos e precisos ao
AUTOLINE, além de os manterem atualizados.
3.1.2. É igualmente de suas alçadas deixarem seus sistemas de anti-spam configurados de modo
que não interfiram no recebimento dos comunicados e materiais do AUTOLINE, não sendo
aceitável nenhuma escusa caso não tenha tido acesso a algum e-mail em virtude desse bloqueio
ou filtro similar.
3.1.3. O AUTOLINE poderá utilizar e compartilhar cookies registrados no computador dos
visitantes, usuários e anunciantes, mediante a sua autorização expressa (opt in), com o propósito
de reconhecer o seu perfil para disponibilização de conteúdo específico, conforme suas
preferências e necessidades. O armazenamento das informações possibilitará o AUTOLINE
oferecer serviços personalizados, de acordo com as características e interesses de seus usuários.
É considerada, inclusive, a oferta de conteúdo e publicidade específicos para cada usuário,
beneficiando sua experiência no site.
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4 – Privacidade dos visitantes, usuários e anunciantes no Portal
4.1. O AUTOLINE possui documento próprio, denominado Política de Privacidade, que regula o
tratamento dado a todas as informações coletadas neste Portal, em especial aquelas
relacionadas aos dados de cadastros dos visitantes, usuários e anunciantes.
4.2. A Política de Privacidade é parte integrante e inseparável dos Termos de Uso e Condições de
Navegação deste Portal e pode ser acessada por meio de um link localizado em seu rodapé.
4.3. Caso alguma disposição da Política de Privacidade conflite com qualquer outra deste
documento, fica desde já estabelecido que prevalecerá o descrito na norma mais específica.
5 – Obrigações do Portal
5.1. O AUTOLINE se obriga com os visitantes, usuários e anunciantes a:
5.1.1. Manter o ambiente virtual seguro, salvo por ato destrutivo de terceiro que supere os
esforços empenhados, hipótese que não se responsabilizará por danos oriundos dessa prática
danosa.
5.1.2. Preservar a funcionalidade do site com links em perfeito funcionamento e que não
apresente erro, utilizando layouts no Portal que respeitem a usabilidade e a navegabilidade,
facilitando sua navegação sempre que possível.
5.1.3. Exibir as funcionalidades do Portal de maneira clara, completa, precisa e suficiente com o
objetivo de permitir a exata percepção das operações realizadas.
5.1.4. Garantir, por meio dos sistemas de segurança disponíveis, o sigilo e a confidencialidade
dos dados inseridos nas funcionalidades oferecidas em seu Portal, somente sendo acessíveis a
quem o usuário declinar, além de si próprio.
6 – Obrigações dos visitantes, usuários e anunciantes
6.1. Os visitantes, usuários e anunciantes se obrigam a realizar uma navegação com retidão ética,
sempre respeitando as condições que regem a utilização do Portal.
6.2. Ao fornecer dados e informações ao AUTOLINE, os visitantes, usuários e anunciantes se
obrigam a fazê-lo sempre com compromisso de veracidade e autenticidade, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis da legislação competente, sem prejuízo da obrigação pelo
ressarcimento das perdas e danos à parte prejudicada e da exclusão da conta para acesso ao
Portal.
6.3. Na incidência de danos ao Portal ou a terceiros, o responsável se compromete a arcar com
todas as obrigações de indenizar o sujeito lesado, não devendo o AUTOLINE responder por tais
prejuízos.
6.4. Os visitantes, usuários e anunciantes devem utilizar os recursos do presente Portal para as
finalidades que foram constituídas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis da legislação
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competente, sem prejuízo da obrigação pelo ressarcimento das perdas e danos à parte
prejudicada e da exclusão da conta para acesso ao Portal.
6.5. Os anunciantes do Portal que sejam pessoas jurídicas são responsáveis por contatar
possíveis usuários ou visitantes que, por meio das funcionalidades disponíveis no Portal,
possuam interesse em adquirir veículos por eles anunciados, ficando, desde já, estabelecido que
na hipótese dos anunciantes não realizarem o contato com o pretenso usuário ou visitante em até
4 horas a contar do recebimento da sua mensagem, os anunciantes, visitantes e usuários têm
ciência e concordam, desde já, que a mensagem que contém a intenção de compra poderá ser
direcionada para que outros anunciantes possam prospectar o respectivo usuário ou visitante,
desde que o redirecionamento seja previamente e expressamente autorizado pelo usuário ou
visitante.
6.6. Em nenhuma hipótese será configurará a responsabilidade do Portal AUTOLINE o conteúdo
das mensagens trocadas entre anunciantes, usuários e visitantes, seja em relação a sua forma,
exatidão e/ou veracidade.
7 - Direitos autorais e propriedade intelectual de Portal
7.1. O uso comercial da expressão AUTOLINE como marca, nome empresarial ou nome de
domínio, além dos conteúdos das telas do Portal, assim como os programas, bancos de dados,
redes e seus arquivos são de propriedade do AUTOLINE e estão protegidos pelas leis e tratados
internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais.
7.2. Ao acessar este Portal, os visitantes, usuários e anunciantes declaram que irão respeitar
todos os direitos de propriedade intelectual e os decorrentes da proteção de marcas, patentes
e/ou desenhos industriais, depositados ou registrados em nome do AUTOLINE, bem como de
todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiveram, de alguma forma,
disponíveis no Portal. O simples acesso ao Portal não confere a estes qualquer direito ao uso dos
nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias, artísticas, lítero-musicais,
imagens, dados e informações, dentre outras, que nele estejam ou estiveram disponíveis.
7.3. A reprodução dos conteúdos descritos anteriormente está proibida, salvo com prévia
autorização por escrito do AUTOLINE ou caso se destinem ao uso exclusivamente pessoal e sem
que em nenhuma circunstância os visitantes, usuários e anunciantes adquiram qualquer direito
sobre os mesmos.
7.4. É permitido fazer somente o arquivo temporário deste Portal e de seu conteúdo, sendo
vedada sua utilização para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer outra que contrarie a
realidade para o qual foi concebido, conforme definido neste documento. São igualmente
proibidas a reprodução, distribuição e divulgação, total ou parcial, dos textos, figuras, gráficos que
compõem o presente Portal, sem prévia e expressa autorização do AUTOLINE, sendo permitida
somente a impressão de cópias para uso e arquivo pessoal, sem que sejam separadas as partes
que permitam dar o fiel e real entendimento de seu conteúdo e objetivo.
7.5. Os visitantes, usuários e anunciantes assumem toda e qualquer responsabilidade, de caráter
civil e/ou criminal, pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, obras,
imagens, enfim, de todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial deste Portal.
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7.5.1. Os anunciantes e usuários são responsáveis perante o AUTOLINE, seus administradores,
proprietários, e terceiros pela origem e legalidade das mercadorias oferecidas à venda.
7.6. Qualquer outro tipo de utilização de material autorizado, inclusive para fins editoriais,
comerciais ou publicitários, só poderá ser feito mediante prévio e expresso consentimento do
AUTOLINE. Os visitantes, usuários e anunciantes estão cientes, através deste item, que o uso
comercial não autorizado poderá incorrer em infrações cíveis e criminais, por estar infringindo a lei
dos direitos autorais.
7.7. Qualquer reutilização do material autorizado deverá ser objeto de uma nova autorização do
AUTOLINE.
7.8. A autorização para utilização do material solicitado não poderá ser transferida a terceiros,
mesmo que vinculados ao sujeito autorizado por alguma razão.
7.9. Qualquer utilização não contemplada na mencionada autorização será considerada como
uma violação dos direitos de autor e sujeita às sanções cabíveis na Lei 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, que protege os direitos autorais no Brasil.
7.10. A utilização das funcionalidades oferecidas se dará na forma de prestação de serviço, não
conferindo aos visitantes, usuários e anunciantes nenhum direito sobre o software utilizado pelo
AUTOLINE ou de suas estruturas de informática que sustentam as aplicações de internet.
7.11. A eventual retirada de qualquer conteúdo ou funcionalidade deste Portal, em decorrência de
alguma reclamação, deverá ser sempre compreendida como uma demonstração de nossa
intenção de evitar dissabores e, jamais, como reconhecimento de culpa ou de qualquer infração
pelo AUTOLINE a direito de terceiro.
7.12. Salvo disposição específica em contrato existente com o AUTOLINE, os visitantes, usuários
e anunciantes retêm os direitos autorais dos conteúdos que já possuírem quando os enviam ao
Portal, tais como, mas não limitadamente, os comentários e mensagens, contudo, concedem uma
licença irrevogável, perpétua, mundial, irrestrita, isenta de royalties e não exclusiva de
reprodução, adaptação, modificação, tradução, publicação, distribuição ou exibição no próprio
Portal, possibilitando a melhor utilização da ferramenta ou ilustração de algum produto, serviço ou
atividade por ele oferecido.
8 – Das funcionalidades do Portal AUTOLINE
8.1. O Portal apresenta a seus visitantes, usuários e anunciantes para comunicação de veículos e
conteúdos relacionados à atividade automotiva de forma direta ou indireta.
8.2. O Autoline concede a gratuidade do anúncio por tempo determinado. Em sendo iniciada a
cobrança pelo anúncio, as informações sobre os planos que possuem nomenclaturas e regras
próprias de funcionamento serão exibidos aos anunciantes no Portal AUTOLINE.
8.2.1. Para publicar um anúncio é necessário que os anunciantes façam seu cadastro no Portal,
efetue o pagamento da tarifa de adesão, quando solicitado, e escolha um dos planos de anúncio
existentes, efetuando o devido pagamento, se necessário. No ato do cadastramento, caso seja
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solicitado o pagamento da tarifa de adesão, os anunciantes deverão aguardar e-mail de
confirmação, para efetuar o cadastro dos anúncios no site.
8.2.2. Os valores dos planos disponíveis no Portal poderão ser alterados ou excluídos, a
exclusivo critério do AUTOLINE, sem prévio aviso. Entretanto, o plano contratado pelo anunciante
não sofrerá alterações até o final da sua vigência.
8.2.3. O cancelamento do plano, antes do seu término de vigência, por solicitação ou pelo
descumprimento das diretrizes definidas neste Termo, não isenta os anunciantes do pagamento
ao qual se comprometeu no ato da contratação.
8.2.4. Os anúncios inativos por período superior a 12 (doze) meses serão excluídos do Portal
AUTOLINE, sem a necessidade de prévio aviso.
8.3. Os anunciantes serão integralmente responsáveis pelos dados, informações, arquivos e
conteúdo que publicarem no AUTOLINE, bem como pelos danos que decorrerem da publicação.
8.3.1. Somente deverão ser divulgados no Portal os conteúdos cujos anunciantes forem
detentores legítimos dos direitos de autoria e imagem nele contidos, e ainda, que possuir direitos
para sua captura e publicação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis da legislação
competente e de ter a respectiva conta de acesso ao Portal e o respectivo anúncio excluídos.
8.3.2. Será permitido aos anunciantes inserir sua imagem (fotografia) e/ou arte publicitária no
Portal para fim de identificação e apresentação de seus anúncios aos visitantes e usuários.
Assim, os anunciantes autorizam, desde já, que o AUTOLINE utilize total ou parcial, dos direitos
relativos à sua imagem no território nacional, durante o período de vigência do plano contratado,
sendo que, ao final desse período, o AUTOLINE inutilizará as que estejam na sua propriedade,
observados os prazos de descarte das informações previstas em lei.
8.3.2.1. A autorização é firmada em caráter personalíssimo e de exclusividade, feita a titulo
gratuito, espontânea, sem que seja devido aos anunciantes qualquer pagamento, compensação,
royalty, e/ou outro tipo de beneficio, ficando o AUTOLINE isento de quaisquer obrigações
referentes à citada autorização, inclusive quanto a pagamentos e /ou reinvindicações nela
fundamentadas, seja a que tempo ou titulo for, sendo vedado ainda, o sublicenciamento ou
qualquer transferência de quaisquer dos direitos e obrigações previstas.
8.3.2.2. Os anunciantes declaram ainda, para os fins e efeitos de direitos, que o uso da imagem
não constitui descumprimento da norma contida no artigo 5º, X, da Constituição Federal, que
dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem e, muito menos, as
disposições previstas na Lei nº 9.610/98.
8.3.2.3. O AUTOLINE, por seus administradores e proprietários, fica isento de quaisquer
responsabilidades, perante os usuários e anunciantes, por atos de terceiros que possam utilizar,
indevidamente e/ou de forma não autorizada, imagem, arte publicitária, marcas e/ou quaisquer
outras informações disponíveis no site.
8.3.3. Não será permitida a cessão do anúncio, assim como das obrigações previstas neste
instrumento, a terceiros.
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8.3.4. O AUTOLINE não concederá descontos ou reembolso total ou parcial das tarifas pagas
pelos anunciantes pelo plano contratado, na hipótese de não serem utilizadas todas as
funcionalidades relativas ao respectivo plano, disponibilizadas no site.
8.4. Os anúncios de veículos não deverão conter:
• Exibição ou menção de marcas, símbolos, emblemas, imagens de pessoas, fábrica do
veículo; placa do veículo e/ou publicidade de qualquer natureza, salvo quando sua
utilização seja autorizada por seus titulares;Apologia a crimes ou atividades ilícitas em
geral;
• Imagens ou fotografias que não possuam licença ou autorização para publicação;
• Objetos ou Paisagens alheias à atividade do Portal e seu escopo.
8.5. O Portal se reserva no direito de não publicar ou excluir, a qualquer tempo, sem prévio aviso
e nenhum direito a indenização, os anúncios em que forem observados:
• Ofensa à honra, imagem, reputação e dignidade de terceiros;
• Pornografia, pedofilia e outras modalidades de satisfação sexual;
• Racismo ou discriminação de qualquer natureza;
• Bullying, Stalking ou qualquer outra espécie de constrangimento ilegal ou assédio;
• Manifesta violação a direito autoral ou direito de imagem;
• Utilização de marcas, símbolos, logomarcas ou emblemas de terceiros;
• Instigação ou apologia à prática de crimes, como tráfico ou uso de entorpecentes, estupro,
homicídio, estelionato, dentre outros;
• Atividade comercial, promocional ou que sugira o exercício da atividade econômica;
• Erros ou suspeita de equívocos.
•Ausência no pagamento da tarifa de adesão se houver, e\ou dos pacotes de anúncios
contratados.
8.6. Serão publicados no Portal AUTOLINE apenas a quantidade de anúncios estabelecida pelo
plano contratado pelos anunciantes e em conformidade com o prazo de publicação estabelecido
pelo respectivo plano.
8.7. Caso os anunciantes PJ se utilizem de sistemas de integração para cadastramento dos
veículos disponíveis à venda (estoque) no site, deverão os anunciantes solicitar o login e a senha
de acesso ao site diretamente à Central de Atendimento do AUTOLINE. O login e a senha de
acesso ao site serão encaminhados aos anunciantes por intermédio do e-mail cadastrado por eles
para tal finalidade.
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8.8. Os anúncios publicados no Portal AUTOLINE serão visualizados nas pesquisas (buscas)
realizadas pelos usuários e visitantes, conforme prioridade a ele atribuída, ou seja, os anúncios
‘em destaque’ serão os primeiros apresentados no site. Desta forma, caberá aos anunciantes
observar, de acordo com o plano contratado, a quantidade de anúncios ‘em destaque’ permitida
para publicação, de forma a selecionar a opção que melhor atenda as suas necessidades.
8.9. O AUTOLINE não garante a exatidão e\ou veracidade das informações e também não se
responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos
veículos anunciados, adquiridos ou alienados pelos anunciantes, visitantes ou usuários assim
como não realiza a intermediação entre anunciantes e usuários/visitantes, figurando apenas como
veículo de divulgação, não tendo qualquer obrigação ou responsabilidade pela negociação ou
efetivação de negócio entre as partes (anunciantes e visitantes/usuários), tampouco garante, a
venda do veículo anunciado.
8.10. Da mesma forma, o AUTOLINE não participa dos processos de negociação, pagamento,
vistoria, entrega e suporte dos veículos, ficando a cargo do interessado comprador tomar as
providências e cautelas necessárias para aumentar o grau de segurança de sua transação.
8.11. Caso verifiquem conteúdo impróprio no site do AUTOLINE, os visitantes, anunciantes e
usuários deverão comunicá-lo sobre a irregularidade, por meio do canal ‘Fale Conosco’ e da
Central de Relacionamento.
8.11.1. A denúncia será sigilosa e preservará a identidade do visitante.
8.12. As contas de acesso e os anúncios que forem excluídos sob motivo de irregularidade ao
presente Termos de Uso não estarão sujeitos a qualquer espécie de indenização, reembolso ou
devolução de valores já pagos, a qualquer título.
8.12.1. Os regulamentos de cada plano de anúncio possuirão normas próprias sobre rescisão,
multa e eventual ressarcimento de valores previamente pagos, quando for o caso.
8.13. O AUTOLINE não garante o sucesso da realização de negócios e vendas decorrentes dos
anúncios publicados, portanto, não indenizará, reembolsará e/ou devolverá quaisquer valores a
qualquer título.
9 – Atendimento do Portal AUTOLINE
9.1. O AUTOLINE disponibiliza os canais para comunicação direta com seus visitantes, usuários
e anunciantes em seu Portal, pelos links de ‘Fale Conosco’ e pelos telefones da Central de
Atendimento.
10 – Modificações destes Termos e Condições
10.1. Os presentes Termos de Uso e Condições de Navegação estão sujeitos a constante
melhoria e aprimoramento. Assim, o AUTOLINE se reserva o direito de modificar a qualquer
momento, de forma unilateral, o presente documento e sua Política de Privacidade.
10.2. Ao navegar por este Portal e utilizar suas funcionalidades, você aceita guiar-se pelos
Termos de Condições de Uso e Navegação do Portal AUTOLINE e pela Política de Privacidade
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que se encontram vigentes na data. Assim, é recomendável a sua leitura periódica, considerando
ser documentos dinâmicos e que podem ser alterados a qualquer tempo.
11 – Disposições Gerais
11.1. A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições do
presente instrumento não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e tampouco
impedirá ou inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer tempo.
11.2. Este Portal tem como base o horário oficial de Brasília.
12 – Lei aplicável e Jurisdição
12.1. Os Termos e Condições de Uso aqui descritos são interpretados segundo a legislação
brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de Osasco, no Estado de São
Paulo para dirimir qualquer litígio, questão ou dúvida superveniente, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

