TERMOS E CONDIÇÕES
INTRODUÇÃO
Os seguintes Termos e Condições abrangem
“diskcerveja.com” e de seus serviços oferecidos.

a

utilização

da

plataforma

Ao utilizar nosso site você aceita todos os Termos e Condições presentes neste
contrato, sendo obrigatória a aceitação completa para a utilização da plataforma e seus
serviços. Caso não esteja de acordo com nossos termos de uso, integralmente ou em partes,
ou com as políticas e princípios aderidas, você não deverá utilizar nossa plataforma ou nossos
serviços
É necessário que você leia, entenda e aceite todas as condições estabelecidas tanto
nestes Termos e Condições quanto nas Políticas de Privacidade, assim como nos demais
documentos incorporados aos mesmos por referência, previamente à realização de sua
inscrição como usuário registrado na plataforma “diskcerveja.com”.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Estes Termos possuem a finalidade de regular o uso adequado do serviço oferecido
pela plataforma “diskcerveja.com” aos seus USUÁRIOS.
Trata-se de serviço que possibilita a escolha, feita por USUÁRIOS, de
DISTRIBUIDORAS previamente cadastradas e, on-line, efetivar suas solicitações para
aquisição de gêneros alimentícios fornecidos pelos VENDEDORES, de acordo com o cardápio
disponibilizado pelo mesmo, optando pela entrega em domicílio ou retirada no estabelecimento,
sendo possível, ainda, a efetivação do pagamento do preço dos produtos direto com o
fornecedor.
O serviço do “diskcerveja.com” consiste em aproximar, através de nosso site, os
USUÁRIOS e VENDEDORES cadastrados, possibilitando que pedidos de entrega de gêneros
alimentícios.
Desde logo fica esclarecido ao USUÁRIO - o qual se declara ciente - que o serviço
oferecido pelo “diskcerveja.com” se relaciona apenas à intermediação para comercialização
de produtos alimentícios, não incluídos a fabricação, o preparo, a disponibilização e a entrega
física (via motoboy ou outros meios) dos produtos comprados, sendo esses de total
responsabilidade do DISTRIBUIDOR / VENDEDOR, a quem deverão ser direcionados
quaisquer reclamações acerca de problemas decorrentes de vício, defeito ou inexecução da
fabricação, preparo, e/ou entrega de produtos alimentícios.

CADASTRO
O USUÁRIO que queira utilizar os serviços acima descritos, deverá ter capacidade
jurídica plena para os atos civis e deverá, necessariamente, prestar as informações exigidas no
CADASTRO, assumindo integralmente a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, pela
exatidão e veracidade das informações fornecidas, e que poderão ser verificadas, a qualquer
momento pelo “diskcerveja.com”.

Em caso de verificação de informações incorretas, inverídicas ou não confirmadas, e
na hipótese da negativa em corrigi-las ou enviar documentação que comprove a correção, o
“diskcerveja.com” se reserva o direito de não concluir o cadastramento em curso ou, ainda,
de bloquear o cadastro já existente, impedindo, assim, o USUÁRIO de utilizar os serviços
fornecidos on-line até que, a critério do “diskcerveja.com”, a situação de anomalia esteja
regularizada.
O “diskcerveja.com” se reserva o direito de impedir, a seu critério, novos
CADASTROS, ou cancelar os já efetuados, em caso de ser detectada qualquer anomalia que,
em sua análise, seja considerada grave ou demonstre qualquer tentativa de burlar as regras
aqui descritas ou as demais que sejam obrigatórias para todos os USUÁRIOS. Também agirá
dessa maneira o “diskcerveja.com” caso verifique descumprimento, por parte do USUÁRIO, de
qualquer obrigação prevista no presente acordo.
Efetuado o CADASTRO com sucesso, o USUÁRIO terá acesso aos serviços por meio
de login e senha, que se compromete a não divulgar a terceiros, ficando sob sua exclusiva
responsabilidade qualquer solicitação de serviço feita através do uso de login e senha de sua
titularidade.

CAPACIDADE PARA CADASTRAR-SE
Os serviços do “diskcerveja.com” estão disponíveis apenas para as pessoas que
tenham capacidade legal plena para contratá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que
não gozem dessa capacidade, principalmente menores ou pessoas que tenham sido
inabilitadas do “diskcerveja.com”, temporária ou definitivamente.
Será permitido que uma mesma pessoa tenha mais de um cadastro com o mesmo
CNPJ, mas com endereços distintos. A pessoa física não poderá ter cadastro duplicado com o
mesmo CPF, sendo bloqueado logo no momento do cadastro da nova conta e, caso não ocorra
bloqueio imediato, a conta duplicada será inabilitada definitivamente pelo “diskcerveja.com”.

OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
Após ser efetuado o CADASTRO do USUÁRIO com sucesso, este se obriga a não
divulgar a terceiros login e senha de acesso, nem permitir o uso de tais informações por
terceiros, responsabilizando-se por todas as conseqüências do uso devido ou indevido de login
e senha de sua titularidade.
É obrigação do USUÁRIO fornecer todas as informações cadastrais solicitadas de
maneira totalmente verídica e exata, responsabilizando-se integral e exclusivamente por todo o
conteúdo por si informado no item CADASTRO, devendo mantê-lo atualizado, sendo
necessário confirmar o endereço para entrega dos produtos encomendados.
O USUÁRIO se obriga, também, a pagar integralmente o preço dos produtos por si
solicitados ou encomendados ao DISTRIBUIDOR / VENDEDOR, desde que estes sejam
efetivamente entregues no endereço confirmado, seja pela modalidade on-line ou por qualquer
outra forma, diretamente ao portador dos produtos encomendados por meio deste site.
O USUÁRIO que possuir idade inferior à 18 anos não poderá encomendar e/ou
adquirir, em qualquer hipótese, produtos alcoólicos, responsabilizando-se pela correta
informação de sua idade no item CADASTRO.
O USUÁRIO concorda com o uso das informações de avaliações e feedbacks dos
serviços prestados pelos VENDEDORES e do “diskcerveja.com”, conforme descrito nos
TERMOS DE PRIVACIDADE desta plataforma.

OBRIGAÇÕES DO DISKCERVEJA.COM
Disponibilizar no site “diskcerveja.com”, um espaço virtual que permita ao USUÁRIO
que for devidamente cadastrado efetivar seus pedidos de compra de gêneros alimentícios
anunciados e comercializados pelos VENDEDORES e os meios de pagamento do preço dos
produtos on-line.
Proteger, por meio de armazenamento em servidores ou quaisquer outros meios
magnéticos de alta segurança, a confidencialidade de todas as informações e cadastros
relativos aos USUÁRIOS, assim como valores atinentes às operações financeiras advindas da
operacionalização dos serviços previstos no presente TERMO. Contudo, não responderá pela
reparação de prejuízos que possam ser derivados de apreensão e cooptação de dados por
parte de terceiros que, rompendo os sistemas de segurança, consigam acessar essas
informações.

USO CORRETO DA PLATAFORMA
O USUÁRIO não deverá:


Republicar material desta plataforma (incluído republicações em outro website).



Vender, alugar ou sublicenciar material deste website.



Mostrar qualquer material restrito deste website publicamente (incluindo correios eletrônicos de
profissionais ou empresas publicados, informações estatísticas do site, e todo material
unicamente disponível para determinado tipo de usuário).



Editar ou modificar qualquer material do site a não ser que seja de sua propriedade.



Redistribuir material deste site (a não ser que o mesmo seja conteúdo especificamente e
expressamente disponível para este propósito).



Quando o conteúdo é especificamente disponível para a redistribuição, somente pode ser
redistribuído dentro de sua organização.



Utilizar nosso site de qualquer modo que cause, ou possa causar dano ao serviço, defeitos na
disponibilidade ou acessibilidade; ou de qualquer modo que seja ilícito, ilegal, fraudulento ou
prejudicial, ou em relação com qualquer propósito ou atividade ilícita, ilegal, fraudulenta ou
prejudicial.



Usar nosso website para copiar, armazenar, hostear, transmitir, enviar, usar, publicar ou
distribuir qualquer material que consista de (ou esteja hiper vinculado com) qualquer spyware,
vírus de computador, troianos, worms, escutador de teclado, rootkits ou outro software de
computador malicioso.
Qualquer intromissão, tentativa ou atividade que viole ou contrarie as leis sobre direito de
propriedade intelectual e/ou as proibições estipuladas neste contrato farão passível a sua
responsabilidade das ações legais pertinentes, e às sanções previstas por este acordo, assim
como o fará responsável de indenizar os danos ocasionados.

Diskcerveja.com poderá advertir, suspender ou inabilitar uma conta de usuário se:


O usuário quebranta a lei.



Não acatar os termos e condições e os documentos anexos.



O usuário provê informação inválida.



O usuário realiza fraude no pagamento do pedido realizado.

RELAÇÃO ENTRE O DISKCERVEJA.COM E O USUÁRIO
O USUÁRIO manifesta estar ciente de que o “diskcerveja.com” não é parte de
nenhuma transação e não possui controle algum sobre a qualidade, segurança ou legalidade
dos produtos anunciados, nem sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios, e sobre a
capacidade dos Usuários para negociar. Ressalta-se que estes Termos e Condições não
geram nenhum tipo de contrato de sociedade, de mandato, franquia ou relação de trabalho
entre o “diskcerveja.com” e o USUÁRIO ou seus anunciantes.
O “diskcerveja.com” não é parte de nenhuma transação, não podendo, portanto,
assegurar o êxito de qualquer delas ou a qualidade/segurança dos produtos ou serviços
anunciados, tampouco verificar a identidade ou os dados pessoais dos USUÁRIOS.
O “diskcerveja.com” também não garante a veracidade da publicação de terceiros
que apareça em seu site e não será responsável pela correspondência ou contratos que o
USUÁRIO realize com terceiros, anunciantes ou não.
O USUÁRIO declara-se ciente de que o sistema eventualmente poderá não estar
disponível por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outro caso fortuito ou de
força
maior
alheios
à
vontade
ou
ao
controle
do “diskcerveja.com” .
O “diskcerveja.com” não se responsabiliza por danos, prejuízos ou perdas no equipamento
do USUÁRIO causado por falhas no sistema, no servidor ou na internet decorrentes de
condutas de terceiros, bem como por qualquer vírus que possa atacar o equipamento do
USUÁRIO em decorrência do acesso, utilização ou navegação no site ou como conseqüência
da transferência de dados, sejam eles arquivos, imagens, áudio ou textos.

PAGAMENTO
Os pagamentos dos pedidos realizados pelos USUÁRIOS deverão ser feitos
diretamente ao estabelecimento anunciante quando do ato de entrega do produto, na forma
indicada pelo USUÁRIO no momento da realização do pedido.
O “diskcerveja.com” apenas indica para a opção do USUÁRIO as formas de
pagamentos aceitas pelo estabelecimento anunciante no ato de entrega do produto, sendo de
responsabilidade do USUÁRIO a escolha do meio de pagamento que lhe seja mais favorável
quando da realização do pedido, não podendo o “diskcerveja.com” intervir ou ser
responsabilizado pelos resultados da operação, uma vez que o anunciante administra suas
operações de forma independente do “diskcerveja.com”.
O “diskcerveja.com” não será responsável pela possível indisponibilidade no ato de
entrega do produto de qualquer das formas de pagamento indicadas no site pelo anunciante,
ainda que tenha sido a opção feita pelo Usuário

ACESSO RESTRINGIDO
O acesso a certas áreas de nosso site web é restringido. Reservamo-nos o direito de
restringir o acesso a outras áreas de nosso site web, ou efetivamente ao site web completo, à
nossa inteira discrição.

Se nós lhe provemos com um Identificador de usuário e uma senha a qual o habilita a
acessar áreas restringidas de nosso site web ou outros conteúdos ou serviços, você deve
assegurar-se que o identificador de usuário e a senha são guardados com confidencialidade.
Nós desabilitaremos seu identificador de usuário e senha à nossa discrição sem
nenhuma notificação ou explicação se vemos que não cumpre com o estabelecido nos termos
e condições ou nos outros documentos relacionados ao uso correto do site.

GARANTIAS LIMITADAS
Enquanto nós nos esforçamos para assegurar que a informação deste site web é
correta, nós não garantimos sua completitude ou exatidão; nem nos comprometemos a
assegurar que o site web se mantenha disponível ou que o material no site web esteja
atualizado, pois o “diskcerveja.com” não se responsabiliza pela certeza dos dados. Os
usuários e distribuidores aderidos serão os que responderão pela veracidade de seus dados
pessoais.
Reservamo-nos o direito de solicitar algum comprovante de dados do usuário. No caso
de que dito comprovante não seja fornecido, teremos o poder de eliminar a conta do USUÁRIO
sem prévio aviso.
A plataforma “diskcerveja.com” não se responsabiliza pela qualidade dos produtos
comercializados pelas empresas aderidas ao serviço.
O “diskcerveja.com” se esforçará para que a resposta das distribuidoras seja a mais
veloz possível, porém não se responsabiliza pelo mau uso dos mesmos com o sistema,
reservando-se o direito de suspender o uso do sistema a qualquer empresa ou pessoa que
prejudique a imagem ou o serviço do “diskcerveja.com” .

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
Nossa responsabilidade com você em relação ao uso de nossa plataforma, ou sob
conexão com estes termos de uso, tanto em contrato, agravo (incluindo negligência) ou do
contrário, será limitado pelo seguinte:
- Na medida em que o site web e a informação e alguns dos serviços do site web são
fornecidos de forma gratuita, não nos responsabilizaremos por qualquer perda ou dano de
qualquer natureza.
- “diskcerveja.com” não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda que
tenha o USUÁRIO, causado por falhas no sistema, no servidor ou na Internet.
- “diskcerveja.com” também não será responsável por qualquer vírus que possa
infectar o aparelho do usuário como conseqüência do acesso, uso ou análise de seu site web
ou a raiz de qualquer transferência de dados no mesmo. Os USUÁRIOS não poderão imputarlhe responsabilidade alguma nem exigir pago por lucro cessante, em virtude de prejuízos
resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na Internet.
- “diskcerveja.com” não garante o acesso e uso contínuo ou ininterrupto de seu site.
O sistema pode eventualmente não estar disponível devido a dificuldades técnicas ou falhas da
Internet, ou por qualquer outra circunstância alheia ao “diskcerveja.com”; em tais casos se
procurará restabelecê-lo com a maior celeridade possível sem que por isso possa lhe imputar
algum tipo de responsabilidade.
Não seremos, ainda, responsáveis por qualquer perda ou dano resultante de qualquer
evento ou eventos fora de nosso controle razoável. No caso em que um ou mais usuários ou
algum terceiro iniciem qualquer tipo de reclamação ou ações legais contra outro ou outros

usuários, todos e cada um dos usuários envolvidos em ditas reclamações ou ações, exime de
toda responsabilidade a empresa “diskcerveja.com” e a seus diretores, gerentes,
empregados, agentes, operários, representantes e apoderados.

MODIFICAÇÕES DESTE TERMO
O presente “TERMOS E CONDIÇÕES” poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte
dele modificados para adequações e/ou inserções, tudo com vistas ao aprimoramento dos
serviços disponibilizados.
As novas condições entrarão em vigência assim que veiculada no site, sendo possível
ao USUÁRIO manifestar sua oposição a quaisquer dos termos modificados, desde que o faça
por escrito, através do site “diskcerveja.com”, o que gerará o cancelamento de seu
CADASTRO.

CANAL DE COMUNICAÇÃO
Para estabelecer contato entre “diskcerveja.com” e o USUÁRIO fica disponibilizado o
endereço eletrônico deste link, sendo certo que o USUÁRIO se obriga, igualmente, a manter
em seu cadastro endereço eletrônico atual por intermédio do qual se farão as comunicações a
ele dirigidas pelo “diskcerveja.com”, desde logo emprestando-se validade jurídica e
efetividade a esse meio eletrônico de troca de informações recíprocas.

PENALIDADES
Sem prejuízo de outras medidas, o “diskcerveja.com” poderá advertir, suspender ou
cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de determinado USUÁRIO a qualquer tempo,
e iniciar as ações e procedimentos legais cabíveis caso o USUÁRIO deixe de cumprir qualquer
dos dispositivos destes Termos de Uso, seus deveres como USUÁRIO cadastrado no site,
praticar atos dolosos ou fraudulentos, no caso de não ser possível verificar a identidade do
USUÁRIO ou qualquer informação fornecida por ele esteja incorreta ou, ainda, caso
o “diskcerveja.com” entenda que qualquer atitude do Usuário tenha causado ou tenha o
potencial de causar algum dano a terceiros ou ao próprio “diskcerveja.com”.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
O uso comercial da expressão "diskcerveja" seja como marca, nome empresarial ou
nome de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços
do “diskcerveja.com” assim como os programas, bancos de dados, redes e arquivos, que
permitem que o USUÁRIO acesse e use sua conta, são propriedades do “diskcerveja.com”e
estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes,
modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos
conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa do “diskcerveja.com”.

JURISDICAÇÃO E LEI APLICÁVEL
Estes Termos e Condições estarão sujeitos às leis da Republica Federativa do Brasil e
as partes elegem o Foro da Cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente acordo.

