
Termos e Condições de Uso

Os presentes Termos e Condições de Uso visam regular a utilização por você, usuário, de nossos

serviços pela plataforma web (desktop ou notebooks), mobile, aplicativo e outros canais de contato

da LinkMotors (denominados "Serviços").

Ao criar um anúncio, você aceita que a LinkMotors colete, armazene e trate seus dados e os

compartilhe com prestadores de serviços e parceiros para atender seus interesses.

1. Termo de Aceitação

Ao utilizar os nossos Serviços, o usuário aceita e concorda com todos os termos e condições

expostas que se encontram vigentes na data. Alertamos que estes Termos e Condições de Uso

poderão ser modificados a qualquer momento pela LinkMotors, em virtude de alterações na

legislação ou nos Serviços, em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas

ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da LinkMotors, tais alterações se façam

necessárias. A utilização dos Serviços online disponibilizados pela LinkMotors por qualquer

usuário implicará em expressa aceitação destes Termos e Condições de Uso.

Ao utilizar o serviço de consulta do histórico veicular, o usuário é direcionado para o Portal

parceiro OLHO NO CARRO, sob responsabilidades da empresa OLHO NO CARRO SOLUCOES

EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, inscrita sob CNPJ 25.400.804/0001-09. Em

complemento aos Termos e Condições de Uso LinkMotors, ao utilizar o serviço Olho no carro,

o usuário aceita e concorda com todos os termos e condições expostas da parceira

denominada neste como OLHO NO CARRO, que se encontram vigentes na data. O usuário

pode acessar a qualquer momento os Termos de uso e consentimento de condições de

navegação da Olho no carro, pelo link a seguir: https://www.olhonocarro.com.br/termos/ E

também, as Políticas de Privacidade da Olho no carro pelo link seguinte:

https://www.olhonocarro.com.br/politica-de-privacidade/.

2. Atualização das Informações

A LinkMotors se reserva o direito de aprimorar as funcionalidades dos Serviços e de

implementar novas tecnologias. Assim, os Termos de Uso poderão ser alterados, a qualquer

tempo, exceto em caso de vedação legal, para incluir as modificações implementadas. Ao

continuar a utilizar os nossos Serviços após alterados os Termos de Uso, você concorda com

as alterações realizadas e vigentes à época do acesso.

3. Acesso a Conteúdo Restrito e Suspensão de Acesso

Alguns Serviços estão disponíveis em conteúdo aberto e fechado. Quando o acesso a

conteúdo for restrito, será necessário prévio cadastro do usuário e o acesso ao ambiente por

https://www.olhonocarro.com.br/termos/
https://www.olhonocarro.com.br/politica-de-privacidade/


meio de login e senha. Considerando que você é responsável pela veracidade das

informações cadastradas, informamos que o cadastro de informações falsas pode gerar

inconsistência na prestação dos Serviços, bem como impactar ou interromper o seu acesso. A

qualquer tempo, sem aviso prévio, a LinkMotors poderá suspender, cancelar ou interromper

o acesso aos Serviços, respeitadas as condições da legislação aplicável. A LinkMotors não se

responsabiliza por eventuais danos e/ou problemas decorrentes da demora, interrupção ou

bloqueio nas transmissões de dados decorrentes da conexão de internet do usuário.

4. Uso Adequado dos Serviços

Ao utilizar os Serviços, você se compromete a respeitar a legislação brasileira vigente e o

disposto nestes Termos e Condições de Uso, não devendo produzir, disponibilizar ou

compartilhar qualquer conteúdo que: (a) Implique a prática de ato ilícito e viole a legislação

brasileira vigente; (b) Viole direitos de terceiro ou direitos da LinkMotors; (c) Seja falso,

incorreto, impreciso, extemporâneo e que possa induzir outrem a erro; (d) Disponibilize ou

permita o acesso a conteúdo ilegal, violento, pornográfico ou qualquer outro ato contrário à

lei e à ordem pública; (e) Induza a discriminação ou incite o ódio contra pessoas e/ou grupos

de pessoas em razão de nacionalidade, raça, religião, orientação sexual, gênero, condição

física, nacionalidade, dentre outros atos que contrariem a ordem pública e a legislação

brasileira vigente; (f) Seja resguardado por direito de propriedade intelectual de terceiro e

você não tenha autorização prévia para utilizá-lo; (g) Contenha vírus ou outro elemento que

seja capaz, em razão de suas características (como forma, extensão, etc), de causar danos ou

impedir o funcionamento regular da rede do sistema e/ou de equipamentos informáticos

("hardware" e "software") da LinkMotors ou de terceiros.

5. Funcionalidades da LinkMotors

1. O PORTAL LINKMOTORS é uma aplicação de internet com objetivos de facilitar a compra,

venda e troca de automóveis novos e seminovos por meio de anúncios e interações de

pessoas físicas e jurídicas em todo território brasileiro.

2. O anunciante deverá inserir os anúncios de veículos na LinkMotors contendo imagens nítidas,

informação completa, correta, suficiente, adequada e precisa em relação à marca, modelo,

ano, estado, pendências financeiras e demais características do automóvel anunciado.

3. As informações indicativas de cada anúncio são fornecidas exclusivamente pelos anunciantes

e sob a total responsabilidade dele. A LinkMotors NÃO se responsabiliza por informações

equivocadas publicadas ou informadas por seus USUÁRIOS ou por eventuais frustrações de

expectativas pelos automóveis adquiridos. Por isso, o USUÁRIO ou REVENDEDOR interessado

na compra deve adotar as devidas cautelas para constatar a procedência e estado do veículo,

ficando a LinkMotors indene de qualquer imprecisão, imperfeição ou ocultação neste

sentido.

4. Todos os USUÁRIOS têm ciência de que os veículos seminovos podem não estar aptos para

utilização como meio de transporte e a LinkMotors não se responsabiliza por quaisquer



defeitos mecânicos, elétricos, falta de componentes obrigatórios, débitos que recaírem sobre

os veículos ofertados, entre outros.

5. Registro e Cadastro: Ao criar sua conta na LINKMOTORS e se cadastrar para utilizar o Serviço,

você concorda em fornecer informações precisas, atuais e completas sobre si conforme

solicitado por nosso formulário de cadastro (inclusive seu endereço de e-mail), e (b) atualizar

suas informações (inclusive seu endereço de e-mail) para mantê-las precisas, atuais e

completas. Você reconhece que, se qualquer informação fornecida por você não for

verdadeira, precisa, atual ou completa, reservamo-nos o direito de desabilitar o seu acesso

ao uso do Serviço.

VOCÊ É INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL POR TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES CONDUZIDAS

POR MEIO DE SUA CONTA.

6. O encerramento e/ou exclusão do (s) anúncio (s), seja ele por prazo expirado, exclusão

proposital pelo usuário ou por julgamento e ação da própria LinkMotors, não autoriza o

descadastro dos dados da pessoa física ou jurídica do banco de dados da LinkMotors de

imediato. A LinkMotors se reserva o direito de manter os dados por 365 (trezentos e sessenta

e cinco) dias desde a data da exclusão pelo USUÁRIO. Isso se dá por motivos de segurança

aos próprios usuários, evitando mau uso ou fraudes, por usuários de má fé. Todos os dados

de cadastro são mantidos sob segurança e não serão em hipótese alguma, fornecidos a

nenhum outro cliente, internauta ou usuário. Tais dados só poderão ser fornecidos a uma

autoridade jurídica, sob justificativa legal e solicitação formal.

7. Uso do Serviço: Desde que respeitado o conteúdo dos Termos de Uso, e enquanto você

estiver habilitado a utilizar o Serviço, concedemos a você um direito de uso não exclusivo,

intransferível, não sublicenciável, e limitado para acesso ao Serviço, das imagens, textos,

gráficos, vídeos, visuais, sons, dados, arquivos, links e outros materiais incorporados ao

Serviço, exclusivamente na forma disponibilizada por nós, e somente conforme necessário

para acessar o Serviço contanto que você respeite os direitos de propriedade intelectual.

Você reconhece e concorda que determinados recursos do Serviço poderão incluir

propagandas e que estas são uma parte necessária do Serviço. Os direitos não

expressamente autorizados nos Termos de Uso não poderão ser utilizados.

8. Anúncios: O serviço de anúncios disponibilizado no PORTAL LINKMOTORS, é um meio de

divulgação de compra, venda e/ou troca de carros, sendo que qualquer conteúdo que não se

encaixe em tais especificações, ou for inadequado ou ilícito será removido sem prévia

comunicação e o usuário será bloqueado por mau uso, sem ter o valor de pagamento de

eventuais taxas de serviços, ressarcidas.

9. Prazo de validade dos anúncios: O anunciante terá seu anúncio ativo por 180 (cento e

oitenta) dias. Após esse prazo, o anúncio será pausado e o anunciante, notificado por e-mail.

O anunciante pode reativar o anúncio sem custos adicionais tendo acesso a outros 180 (cento

e oitenta), e assim, seguir fazendo até que não haja mais interesse em prosseguir com o

anúncio. Em caso de 180 (cento e oitenta) dias de inatividade do usuário, após o anúncio ter

sido expirado, tal anúncio poderá ser excluído sem prévio aviso, do banco de dados da

LinkMotors.



10. Destaque: A classificação dos anúncios nos resultados de busca efetuadas na LinkMotors

poderá dar prioridade aos Anúncios em Destaque conforme entendimento e interesses livres

dos gestores da LinkMotors ou através do pagamento de serviços de prioridade de anúncio

pelo anunciante ou usuário.

11. Cancelamento do Anúncio pelo Anunciante: O cancelamento do anúncio poderá ser feito a

qualquer momento pelo usuário, previamente cadastrado na LinkMotors, excluindo o

mesmo, após efetuar login. Você concorda que o PORTAL LINKMOTORS não ressarcirá valores

pagos por serviços de destaque de anúncios ou compra de pacote de créditos para visualizar

ofertas, seja qual for o motivo do cancelamento do anúncio.

12. Websites, Aplicativos, Softwares e Serviços de Terceiros: O PORTAL LINKMOTORS poderá lhe

sugerir o acesso a determinados websites, aplicativos, softwares ou serviços detidos ou

operados por terceiros ("Propriedades de Terceiros"). Não analisamos todas as Propriedades

de Terceiros e links por esses sugeridos aos quais você pode ser direcionado e sobre os quais

não possuímos controle. Não possuímos controle sobre e não somos responsáveis por (a)

conteúdo e operação das Propriedades de Terceiros, ou (b) privacidade ou outras práticas de

Propriedades de Terceiros. O fato de que o Serviço lhe direciona às Propriedades de Terceiros

não indica qualquer aprovação ou endosso de quaisquer Propriedades de Terceiros. Nós lhe

direcionamos às Propriedades de Terceiros somente como conveniência e mera sugestão.

Você é responsável pelos custos associados às Propriedades de Terceiros, inclusive quaisquer

taxas de licença aplicáveis e encargos de serviços. Consequentemente, incentivamos que

você se familiarize com os termos de uso e as práticas de quaisquer das Propriedades de

Terceiros.

13. Utilizamos como meios de comunicação com nossos clientes e usuários, prioritária, mas não

exclusivamente, as ferramentas de e-mail, SMS e aplicativo WhatsApp. Ao realizar cadastro

na LinkMotors, o usuário fornece seus dados atuais de e-mail e telefone (também utilizado

para recebimento de SMS e mensagens pelo aplicativo WhatsApp), entende e concorda em

receber notificações da LinkMotors pertinentes à utilização da LinkMotors sendo elas para

fins de: (a) Comunicação de ofertas recebidas; (b) Comunicação de disputa com outros

usuários por um veículo anunciado; (c) Comunicados institucionais ou promocionais da

LinkMotors; (d) Divulgação de benefícios com e-books gratuitos, códigos de descontos.

Consultores Independentes ou “LINKERS” são pessoas físicas ou jurídicas sem vínculo

empregatício com a LinkMotors. Os “LINKERS” atuam como divulgadores de anúncios em

busca de ofertas para os anunciantes da LinkMotors. Um “LINKER” é identificado pelo sistema

LinkMotors pelo seu código Linker que serve também de CUPOM DE DESCONTO. Ao cliente

ou anunciante aplicar este cupom de desconto, recebe um benefício financeiro na

contratação de qualquer serviço na LinkMotors. A LinkMotors repassa parte do valor como

comissionamento independente ao Linker. No entanto, a LinkMotors não promove um

processo seletivo ou qualquer vínculo com essas pessoas.

NUNCA FORNEÇA NENHUM DADO PESSOAL, SIGILOSO OU DO SEU VEÍCULO A QUALQUER

PESSOA, SEJA ELA UM LINKER OU NÃO. NUNCA EFETUE NENHUM PAGAMENTO OU PASSE

SEUS DADOS BANCÁRIOS A NENHUM TERCEIRO. NÃO SOLICITAMOS DADOS PESSOAIS. SE

ISSO OCORRER, VOCÊ PODE ESTAR DIANTE DE UM GOLPE. TODOS OS PAGAMENTOS E



INSERÇÕES DE DADOS DEVEM SER FEITOS DENTRO DO SISTEMA LINKMOTORS E JAMAIS PARA

TERCEIROS!

JAMAIS EFETUE PAGAMENTOS DE BOLETOS BANCÁRIOS “A FAVOR” DA LINKMOTORS OU

ONDE A LINKMOTORS APAREÇA COMO BENEFICIÁRIA! NÃO ACEITAMOS NENHUM

PAGAMENTO VIA BOLETO.

JAMAIS REALIZE TRANSFERÊNCIAS OU QUALQUER PAGAMENTO A TERCEIROS, SEJAM ESTES

PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS SE PASSANDO POR BENEFICIÁRIOS DA LINKMOTORS. NÓS

NÃO TEMOS INTERMEDIÁRIOS E NÃO SOLICITAMOS PAGAMENTOS POR MEIO DE TERCEIROS,

PARCEIROS, INTERMEDIÁRIOS OU CORRESPONDENTES. AS ÚNICAS FORMAS DE COBRANÇA

DA LINKMOTORS SÃO REALIZADAS VIA SISTEMA, NO SITE DA LINKMOTORS E O BENEFICIÁRIO

DA CONTA DEVE SER RECONHECIDO PELOS DADOS ABAIXO INDICADOS:

LINKMOTORS PORTAL WEB EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.663.097/0001-55,

Você concorda que leu e entendeu as recomendações acima descritas e em caso de ser

vítima de fraude ou golpe ao beneficiar terceiros por transferências ou pagamentos que não,

através do sistema LinkMotors, você é único e exclusivo responsável pelo ônus e

consequência de seus atos, eximindo totalmente a LinkMotors e seus gestores de qualquer

ônus, ressarcimentos ou consequências.

6. Responsabilidades

Enquanto você usufruir dos Serviços oferecidos, você é responsável: (a) Por todo ato, por

ação ou omissão, realizado em nossos sites institucionais, plataformas e aplicativos,

responsabilizando-se pela prática de todo e qualquer ato ilícito feita por você; (b) Pelo

conteúdo gerado por você; (c) Pela reparação de danos causados a terceiros ou à LinkMotors,

a partir do uso dos Serviços; (d) Pelo seu próprio acesso à internet e ao pagamento pelos

serviços de acesso à rede; (e) Pelo equipamento necessário para realizar a conexão à

internet, como computador e modem, garantindo a segurança adequada do ambiente,

mediante a utilização de ferramentas como antivírus e firewall; (f) Por não utilizar os Serviços

para outras finalidades além daquelas indicadas nos sites institucionais, plataformas e

aplicativos. Sem prejuízo das demais isenções de responsabilidade indicadas no presente

documento, você se declara ciente de que a LinkMotors não será responsável: (a) Por

qualquer defraudação de utilidade que você possa atribuir aos Serviços, pela falibilidade

destes, nem por qualquer dificuldade de acesso a estes, decorrentes de condutas atribuíveis

a terceiros, como, por exemplo, prestadores de serviços de conexão à internet; (b) Pela

presença de vírus ou demais elementos nocivos nos Serviços, capazes de causar alterações

em seus sistemas informáticos (software e hardware), documentos eletrônicos, eximindo-se a

LinkMotors de qualquer responsabilidade por eventuais danos e prejuízos decorrentes de

quaisquer elementos nocivos inseridos por terceiros; Pelos danos e prejuízos de toda

natureza decorrentes do conhecimento que terceiros não autorizados possam ter de



quaisquer dados fornecidos nos Serviços, em decorrência de falha exclusivamente

relacionada ao usuário ou a terceiros que fujam a qualquer controle razoável da LinkMotors.

7. Propriedade Intelectual

A LinkMotors assegura que as informações (textos, imagens, sons e/ou aplicativos) contidas

nos seus sites estão de acordo com a legislação e normativos que regulam os direitos de

propriedade intelectual (autoral e industrial), bem como pertencem à LinkMotors ou a

terceiro que licitamente cedeu o seu direito de uso, não sendo permitidas modificações,

cópias, reproduções ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais sem o

consentimento prévio e expresso da LinkMotors. Você declara que irá respeitar todos os

direitos de propriedade intelectual contidos nos nossos Serviços, ciente de que o direito de

acesso ao Serviço não concede qualquer autorização para uso de direitos de propriedade

intelectual constantes de tal Serviço.

8. Lei aplicável e resolução de conflitos

Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos nestes Termos e Condições de Uso

serão solucionados de acordo com a lei brasileira, sendo competente o foro da cidade de

Taubaté, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Fica claro, ainda, que a utilização de Serviços e as ordens comandadas fora do território

brasileiro, ou ainda as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar sujeitas

também à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem comandadas ou

iniciadas.


