Termos e Condições Aquisição do Produto “Robô365”

TRADING E C NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ
sob o nº 36.596.910/0001-26 , com sede a Rua Comendador Rodolfo Crespi , nº 130 , Bairro
Rudge Ramos , São Bernardo do Campo /SP , CEP 09620-030, de empresa de Marketing Direto ,
de desenvolvimento de Portais e Provedores de Conteúdo , ofertando o produto Robô365, com
01 (um) ano de uso na plataforma de cliente, 7 (sete) dias de garantia do produto, que consiste
no serviço digital de automatização sinais. Oferta, além da automação oferece pacote de vídeo
aulas de configuração da ferramenta e conteúdo especializado sobre o mercado de trading
esportivo, após efetivação da compra em sete dias, no preço unitário de R$ 239,97 ( Duzentos e
Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), podendo o valor sofrer alterações e descontos
conforme anúncios promocionais de venda de produtos no site e plataformas oficiais da
TRADING E.C.
Compreendo que estou realizando uma contratação com a TRADING E.C pela compra dos
produtos descritos no presente, eu, adquirente, CONCORDO com os seguintes Termos e
Condições:

TERMOS E CONDIÇÕES

Cláusula 1ª. Li atentamente e concordo em cumprir com os Termos e Condições. Estes
dispositivos serão denominados, em conjunto, como “o Contrato”.
Cláusula 2ª. Compreendo que não devo violar o Contrato com a TRADING E.C .
Cláusula 3ª. Compreendo que o Contrato tal como existente ou posteriormente aditado,
constitui o acordo e o entendimento completo e vinculativo entre eu e a TRADING E.C .
Cláusula 4ª. Meus direitos de adquirente dos produtos de ensino modulares estão estabelecidos
no Contrato.
Cláusula 5ª. Concordo com os termos exigidos nas Políticas e Procedimentos.
Cláusula 6ª. Estou ciente de que os valores estabelecidos na aquisição dos produtos estão
sujeitos a alterações após o termo final do contrato, em conformidade com o anúncio de venda
digital na plataforma oficial TRADING E.C.
Cláusula 7ª. A vigência do presente Contrato é de 1 (um) ano, consoante o objeto contratado,
da aquisição do produto, conforme cláusula do objeto.
Cláusula 8ª. O objeto do produto/serviço presente Contrato constitui para todos os fins, de
prestação de meio, e não de resultado. A TRADING E.C não garante resultado nas plataformas
esportivas de análises e entradas, quanto a ganhos e perdas. A finalidade do objeto contratual
consiste na experiência para conhecimento ao usuário que busca resultados reais em suas
operações particulares, na qual a TRADING E.C não configura parte.
Cláusula 9ª. O presente Contrato será regido por e interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil.

Cláusula 10ª. Caso o presente Contrato seja celebrado eletronicamente, favor fazer o upload da
cópia escaneada de sua Cédula de Identidade, CPF, comprovante de endereço e PIS/PASEP ou
NIT para seu Back Office dentro do prazo de 15 dias de sua inscrição.
Cláusula 11ª. Estou ciente de que todas as condições ponderadas estão de acordo às orientações
normativas consoante os Artigos 6º, 7º e 18 da Lei 13.709/18, que dispõe da Lei Geral de
Proteção de Dados.

DA CAPACIDADE PARA CADASTRAMENTO E COMPRA NO WEBSITE

Cláusula 12ª. Os produtos/serviços disponibilizados à venda no site estão disponíveis para
compra apenas para pessoas maiores de 18 anos e com plena capacidade civil, ou seja, pessoas
que tenham capacidade legal para contratar.
Cláusula 13ª. Não podem efetuar o cadastro e nem realizar compras dos produtos e serviços
aqui oferecidos, os menores de 18 anos ou parcialmente capazes, nos termos do artigo 3º e
artigo 4º, inciso I, do Código Civil brasileiro.

DO CADASTRO

Cláusula 14ª. O cadastro do consumidor somente se efetivará com o completo preenchimento
de todos os campos do cadastramento; o futuro usuário deverá completá-lo com informações
exatas, verídicas e precisas, sob sua total responsabilidade, assumindo o compromisso de
atualizar os dados sempre que houver alguma modificação.
Cláusula 15ª. Na eventualidade de problemas causados por erros de preenchimento do
cadastro, tais como atrasos e impossibilidade de entregas de produtos, bem como quaisquer
outros contratempos causados por estes erros, a responsabilidade será totalmente do
consumidor, até o momento em que a efetiva alteração chegue ao conhecimento da
fornecedora, já que somente o consumidor quem pode fazer e alterar seu cadastro.
Cláusula 16ª. Na realização do cadastro, o consumidor receberá uma senha de acesso, que será
única, exclusiva, personalíssima e intransferível, que deverá ser mantida em segredo.

DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Cláusula 17ª. O pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário, cartão de crédito,
débito online , pix , e depósito em conta.
Cláusula 18ª. Todos os dados bancários e pessoais do comprador, exceto o cadastramento com
o documento de identificação pessoal e endereço, são de responsabilidade única e exclusiva da
financeira utilizada pelo consumidor para realizar o pagamento, que manterá os dados

criptografados, conforme condições de uso que deverão ser aceitas na ocasião do cadastro no
site da financeira, sem passar quaisquer destes dados para a responsabilidade da TRADING E.C
Cláusula 19ª. Os preços e condições de pagamento oferecidos na rede mundial de
computadores são exclusivos para compras no site do Robô 365 – TRADING E C.
Cláusula 20ª. As ofertas serão válidas até o término da campanha de vendas para a internet,
inclusive quanto a eventual concessão de valor promocional, que estarão sempre sujeitas à
análise e confirmação de dados, efetuada pela financeira escolhida pelo consumidor.
Cláusula 21ª. Para pagamentos com cartão de crédito, o pedido estará sujeito à aprovação da
administradora do cartão e as informações contidas no cadastro são passíveis de confirmação,
que poderão ser solicitadas pelas financeiras, conforme as normas por elas estabelecidas.
Cláusula 22ª. Somente o titular do cadastro feito com a fornecedora que poderá efetuar
compras, com qualquer meio de pagamento, devendo ser o próprio titular do cartão de crédito
ou da conta corrente, caso escolha estas modalidades de pagamento.
Cláusula 23ª. No caso de compras com cartão de crédito, o prazo para faturamento do produto
ou serviço será considerado a partir da checagem de dados cadastrais e da confirmação de
pagamento pela administradora do cartão, que então informará para fornecedora, sendo que a
confirmação é realizada em até 5 (cinco) dias úteis.
Cláusula 24ª. Para compras pagas por meio de boleto bancário, o prazo para faturamento é
considerado a partir da confirmação de pagamento pelo banco operadora financeira, que então
informará a fornecedora, sendo que a confirmação é realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a
partir do pagamento.
Cláusula 25ª. Para compras pagas por meio de débito em conta, o prazo para faturamento é
considerado a partir da confirmação de pagamento pelo banco, que então informará à
VENDEDORA, em até 5 (cinco) dias úteis.

DA ENTREGA

Cláusula 26ª. No procedimento de compra o site irá calcular automaticamente o prazo de
entrega (em dias úteis), que passa a valer após o 1º dia útil após o FATURAMENTO DOS
PRODUTOS, instante em que o acesso integral ao produto digital estará disponível ao
consumidor.
Cláusula 27ª. O prazo de faturamento será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a
confirmação da operadora financeira.

DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

Cláusula 29ª. Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha ou
atraso no cumprimento das obrigações constantes do presente contrato causados por casos

fortuitos e/ou força maior, que dificulte o cumprimento das obrigações, desde que devidamente
comprovadas.

DO FORO

Cláusula 30ª. As partes concordam com a jurisdição e o foro competente da comarca de São
Bernardo do Campo /SP, para dirimir qualquer dúvida referente ao Contrato, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. © 2021 TRADING E C NEGÓCIOS
DIGITAIS LTDA ., Reserved. Revisado em 10 de Novembro de 2021.

