CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DOS CLASSIFICADOS
“PNEUS ONLINE TRADING”

1. DEFINIÇÕES E CAMPO DE APLICAÇÃO
1.1 Definições
“CGV”: as presentes condições gerais de venda.
“Condições particulares”: as condições particulares relativas à sua oferta comercial (tarifas, número de
fotografias, vídeos...). Estas condições estão indicadas no Site.
“Oferta comercial”: a oferta comercial que escolheu online no Site.
“Serviço”: serviço proposto pela PNEUS ONLINE TRADING que permite publicar um anúncio no Site bem como
nos sites parceiros que difundem os anúncios da PNEUS ONLINE SUISSE. O anúncio será publicado em
português (e poderá, se necessário, ser traduzido em outras línguas).
“Site”: o site internet dos classificados de venda de veículos usados (automóvel ou mota). Este site editado pela
PNEUS ONLINE SUISSE está acessível actualmente a partir da URL: http://anuncios.pneus-online.pt
“O cibernauta”: o cliente, você.
“POS”: A PNEUS ONLINE SUISSE (SARL de capital de 10.000,00 Frs-, matriculada sob o n° CH-660-6159008-9
no RC de Genebra, cuja sede é sita na Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE. Apoio telefónico: +33 (0)4
78 64 55 19. Número de IVA Suíço: CH701 492).
“POT”: PNEUS ONLINE TRADING (Sociedade de personalidade jurídica de capital de 100 €-, matriculada sob o
n° 27322651 no RC de Haia, cuja sede é sita em Alexanderstraat 23 – 2514 JM’ S-GRAVENHAGE. Apoio
telefónico: +33 (0)4 78 64 55 19. Número de IVA NL 8196.96.043.B01).
1.2 Campo de aplicação
As CGV têm por objecto de definir as condições segundo as quais a POT lhe fornece o Serviço e segundo as
quais subscreve e utiliza este Serviço.

2. ACEITAÇÃO DAS CGV
O Serviço é proposto ao cibernauta, sob reserva da aceitação por sua parte das presentes Condições Gerais.
O cibernauta declara e reconhece, por conseguinte, ter lido as presentes Condições Gerais.
O simples facto de subscrever ao Serviço implica que aceita de forma plena e inteira as CGV bem como as
condições particulares aplicáveis à sua oferta comercial. Em caso de diferença entre as CGV e as Condições
Particulares, estas últimas prevalecerão.

3. CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO
O Serviço é exclusivamente reservado a pessoas juridicamente capazes de subscrever contratos em direito
português.
Declara ser uma pessoa capaz de subscrever contratos em direito português.

4. OS SEUS COMPROMISSOS
a. Os identificadores que lhe permitem aceder ao seu espaço pessoal no Site são estritamente pessoais.
Por conseguinte, compromete-se em conservá-los a sua confidencialidade e em suportar pessoalmente todas as
consequências, nomeadamente financeiras, que poderão resultar da sua utilização por terceiros.
Se a POT tiver um motivo para acreditar que a segurança dos seus identificadores está ameaçada, esta reservase o direito de suspender o seu acesso ao Serviço.
b. Em caso de venda do bem que foi objecto do anúncio, compromete-se em informar imediatamente a
POS através do seu espaço pessoal no Site.
Os Serviços encomendados no Site estão sujeitos de forma exclusiva às condições de anulação e de
modificação previstas pelas presentes.

5. CONTEÚDO DO ANÚNCIO
a.

Os seus anúncios deverão ser redigidos em português e ser relativos a bens vendidos em Portugal
Continental. Deverão responder às características técnicas da sua oferta comercial.

b.

Garante que os seus anúncios:
- são claros, leais e verídicos, exactos, e não manchados por erros ou omissão de carácter enganador
ou falso;
- não são relativos a bens contrafeitos ou furtados;
- não são constitutivos de concorrência desleal ou de parasitismo;
- não atentam aos interesses, à notoriedade, à reputação ou à imagem da POS, e são conformes à linha
editorial do Site;
- não contêm qualquer alegação difamatória, injuriosa, ou que possa ferir a sensibilidade de certas
categorias de pessoas;
- não são ilícitos, contrários ao princípio de lealdade, à decência, à dignidade humana, à ordem pública
e aos bons costumes;
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- e de forma geral respeitam as recomendações do BVP (Gabinete de Verificação da Publicidade) e a
regulamentação europeia em vigor que lhes são aplicáveis.

c.

Se decidir inserir hiperligações nos seus anúncios, estas serão não clicáveis. Deverá no entanto
assegurar-se que estas hiperligações dão acesso a sites em língua portuguesa que respeitam as
disposições acima enunciadas e cujo conteúdo está em relação directa com o seu anúncio. Estas
hiperligações não poderão reenviar para um site de empresas concorrentes da POS.

d.

Se a POS viesse a ser informada de que um anúncio comporta erros substanciais ou que está em não
conformidade com as presentes, este poderá ser recusado/suspenso ou, se necessário, modificado,
sem o seu acordo e sem que a POS tenha de se justificar, e isto mesmo em curso de publicação.
Nestas hipóteses, não poderá reivindicar de forma alguma um direito, seja de que forma for, a um
reembolso. Do mesmo modo, não poderá pretender a danos e prejuízos e/ou a uma indemnização, seja
de que natureza for.

6. TARIFAS E MODALIDADES DE PAGAMENTO
O preço para a publicação de um anúncio está definido no site de acordo com o pacote escolhido.
O pagamento deverá ser efectuado por cartão bancário ou transferência para as encomendas em Portugal.
A encomenda validada será considerada como efectiva apenas quando o banco da sociedade POT terá cobrado
o pagamento (conte 48h para as transferências).

7. DURAÇÃO
As CGV são concluídas a contar da data de subscrição do Serviço online para a duração indicada nas Condições
particulares da sua Oferta comercial.

8. SUSPENSÃO E RESCISÃO
A POS reserva-se o direito de suspender a todo o momento e sem aviso prévio de forma temporária ou definitiva
a sua inscrição no Serviço, bem como a publicação dos seus anúncios, se não respeitar toda ou parte das CGV
ou se a POS estimar que as suas acções poderão comprometer a sua responsabilidade ou colocar em perigo o
bom funcionamento do Site, ou em caso de fraude ou de manifesta deslealdade.
Nestas hipóteses, não poderá reivindicar um direito, seja de que forma for, a um reembolso. Do mesmo modo,
não poderá pretender e danos e prejuízos e/ou a uma indemnização seja de que natureza for.

9. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO E DO SITE
a. A POS compromete-se em fazer tudo para assegurar a colocação online dos anúncios à data e para o período
de publicação escolhidos no momento da sua encomenda online, desde que o seu anúncio respeite a
integralidade das condições enunciadas no artigo 5 supra citado.
b. Para o bom funcionamento do Serviço e do Site, a POS reserva-se o direito de interromper o acesso para
proceder a operações de manutenção e/ou de teste. A POS esforçar-se-á, na medida do possível, por realizar
estas operações dentro dos prazos mais curtos possíveis e fora das horas de forte utilização. A responsabilidade
da POS não poderá de modo algum ser comprometida devido a este facto.

1. BVP : Bureau de Vérification des Publicités (Gabinete de Verificação da Publicidade)

10. GARANTIAS
Os anúncios publicados são editados e colocados em linha sob a exclusiva responsabilidade dos seus
respectivos autores.
A POS declina toda a responsabilidade quanto à exactidão ou à pertinência destes anúncios.
Os textos dos anúncios publicados são da responsabilidade do cibernauta.
O cibernauta é o único responsável pelos textos, pelas imagens fixas ou animadas, pelos sons, as marcas,
logótipos, denominações sociais e, de forma geral, pelo conteúdo completo dos anúncios (incluindo as
hiperligações inseridas nos anúncios).
A POS constitui apenas o suporte para os anúncios depositados.
Assim, o cibernauta compromete-se em indemnizar a POS de todos o prejuízo que de que esta seria vítima e
garante a POS contra toda a acção fundada nas inserções.
Note-se que a POS não intervém de forma alguma nas transacções entre compradores e vendedores.
A POS não exerce qualquer controlo sobre a qualidade, a segurança, a licitude dos artigos listados, a veracidade
ou a exactidão dos anúncios publicados, a capacidade dos vendedores em vender os ditos bens ou serviços nem
a capacidade dos compradores em pagar os ditos bens ou serviços.
Não obstante o que antecede, a POS reserva-se o direito de recusar pura e simplesmente, sem ter de justificar
os seus motivos, um anúncio cuja natureza, texto ou apresentação aparece como contrário aos seus interesses
morais e comerciais, sem outra obrigação que de reembolsar as somas eventualmente pagas.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
a. A difusão dos anúncios no Site não deixará de forma alguma presumir a conformidade dos ditos anúncios com
as disposições das CGV, não podendo por conseguinte comprometer a responsabilidade da POS.
b. A POS não pode ser dada como responsável por qualquer dano indirecto, nomeadamente, a perda ou as
alterações de dados, a perda de lucro, de volume de negócios, de oportunidades, de tempo, seja o dito dano
devido a uma negligência ou a qualquer outra causa.
c. A POS fica liberada das suas obrigações contratuais em caso de surgimento de um acontecimento de força
maior, ou de qualquer outro facto imputável a terceiros, ou de toda a circunstância que tenha uma causa exterior
e/ou independente do facto pessoal da POS, impedindo-a directamente ou indirectamente de executar
normalmente as suas obrigações contratuais.
Nestas circunstâncias, todo o atraso ou defeito das suas execuções não poderá dar direito a danos e prejuízos.
Os casos de força maior incluirão, nomeadamente, para além dos casos reconhecidos pela jurisprudência, todas
as catástrofes naturais, todos os actos de guerra, os atentados à ordem pública, as epidemias, os incêndios, as
inundações e outros desastres, todos os actos governamentais, todas as greves, sejam elas de que forma forem
(internas, externas, lock-out…), e toda a disfunção da Internet ou das redes. Na hipótese em que um caso de
força maior venha a impedir, atrasar ou afectar a execução de uma obrigação durante mais de 90 dias, a POS
poderá colocar um término às CGV.

12. ADVERTÊNCIA
Declara-se informado sobre as dificuldades inerentes à utilização da internet devidas nomeadamente à
perturbação das redes e aos débitos bastante variáveis, que podem provocar falhas ou incidentes na
transmissão dos anúncios e no acesso ao Site e ao Serviço.
A POS não garante que o Site estará isento de anomalias, de erros ou de bugs, nem que estes possam ser
corrigidos, nem que o Site funcionará sem interrupções ou avarias, nem ainda que este será compatível com um
material ou uma configuração especial que não aquela expressamente validada pela POS.
A POS não é de forma alguma responsável pelas disfunções imputáveis a programas de software de terceiros,
estejam eles ou não incorporados no Site ou por ele fornecidos.
A POS não é de forma alguma responsável por todo o tipo de dano previsível ou imprevisível (incluindo a perda
de lucros ou de oportunidade …) que resulte da utilização ou da impossibilidade total ou parcial da utilização do
Site.
Por fim, a POS não pode controlar a totalidade dos sites para os quais reenvia através das hiperligações, que
apenas existem para facilitar as pesquisas o utilizador, por tanto esta não pode de modo algum ser responsável
pelos seus conteúdos.
Declara conhecer as características e os limites da Internet, em especial os seus desempenhos técnicos, os
tempos de resposta para consultar, interrogar ou transferir dados, bem como os riscos ligados à segurança das

comunicações.
Para todas estas situações, a responsabilidade da POS não poderá de forma alguma ser comprometida.
Da mesma forma, a POS não poderá ser dada, de modo algum, como responsável em caso de cópia,
contrafacção, imitação ou, de modo geral, por toda a reprodução ou utilização de toda ou parte dos seus
anúncios por um terceiro (incluindo os dados pessoais que aceitou publicar nos seus anúncios).

13. PROTECÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
As informações recolhidas no âmbito do Serviço são objecto de um processamento informático.
Os dados nominativos que são solicitados no Site serão utilizados pela POS para fins comerciais.
A POS pode ser levada a transmitir estes dados a certos parceiros comerciais, nomeadamente para que estes
lhe enviem ofertas comerciais.

14. DIREITO APLICÁVEL
AS CONDIÇÕES GERAIS E, DE FORMA GERAL, O CONTRATO QUE CONCLUI COM A POS ESTÃO
SUJEITOS AO DIREITO SUÍÇO.
TODO O LITÍGIO RELATIVO À SUA INTERPRETAÇÃO E/OU À SUA EXECUÇÃO SÃO DO FORO DOS
TRIBUNAIS SUÍÇOS.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
O facto de a POS não evocar, a um dado momento, uma das disposições das presentes Condições Gerais não
poderá ser interpretado como uma renúncia destas últimas, podendo evocá-las posteriormente.
No caso em que uma destas disposições das Condições Gerais venha a ser declarada nula ou sem efeito, esta
será reputada não escrita, sem que por isso a validade das outras disposições seja afectada.

