POLÍTICAS E PRIVACIDADE

Termos de Serviço do NewBoss
Última modificação: 01/04/2017

Bem Vindo ao NewBoss.
Agradecemos por usar nossos produtos e serviços. Todos os serviços do site são oferecidos
pelo GRUPO NEWBOSS PORTAIS LTDA, localizado em Curitiba/PR, Brasil. Inscrito no CNPJ
sob o nº 09.594.043/0001-17, por meio do site www.newboss.com.br.

Sobre o Site
O NewBoss é uma rede de negócios, que consiste em uma comunidade virtual com foco em
compra e venda de produtos cadastrados por membros afiliados ao site.
Ao se cadastrar o usuário visualiza anúncios publicados por outros usuários ou publica seu
próprio anuncio para venda. Ao publicar um anúncio, outros usuários podem realizar a compra
do produto, via site.
Se um usuário efetuar a compra de um produto através de nossa plataforma de pagamentos,
se inicia o prazo para envio da mercadoria negociada, por parte do usuário anunciante. Assim
que a entrega do produto negociado é realizada, o usuário cliente faz a liberação do
pagamento ao usuário anunciante, informando o recebimento da encomenda. Também é
possível os usuários avaliarem uns aos outros, após uma compra ou venda.

Disposições Gerais
Os serviços objeto dos presentes Termos de Serviço do NewBoss consistem em ofertar e
hospedar espaços no site www.newboss.com.br para que o membro afiliado possa cadastrar
suas informações e anunciar os produtos que possui para negociação.
O NewBoss, portanto, possibilita que os membros se comuniquem e negociem entre si
diretamente, sem intervir no contato, na negociação ou na efetivação dos negócios, não sendo,
nesta qualidade, fornecedor de quaisquer produtos ou serviços anunciados por seus membros
no site www.newboss.com.br. A única ligação que o site tem com os produtos e serviços
publicados pelos membros afiliados, é a intermediação do pagamento, a fim de garantir a
segurança da entrega dos produtos negociados dentro do site, cobrando nesta condição
comissões previamente estabelecidas por este serviço.
Também isenta sua responsabilidade pela negociação de produtos com pagamentos
realizados fora de nosso sistema anti fraude.
Qualquer pessoa, doravante nominada MEMBRO AFILIADO, que pretenda utilizar os serviços
do NewBoss deverá aceitar os Termos de Serviço do NewBoss e todas as demais políticas e
princípios que o regem.
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É ABSOLUTAMENTE
INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE E SERVIÇOS PRESTADOS PELO NEWBOSS.

Dados de Cadastro
Os membros afiliados ao NewBoss disponibilizam voluntariamente suas informações pessoais
e comerciais para facilitar a geração de negócios entre empresas e pessoas.
Sem prejuízo de outras medidas, o NewBoss poderá advertir, suspender ou cancelar,
temporariamente ou definitivamente, o cadastro de um membro afiliado, seus anúncios ou
aplicar uma sanção que impacte negativamente em sua reputação, a qualquer tempo, iniciando
as ações legais cabíveis e/ou suspendendo a prestação de seus serviços se:
1. O membro afiliado não cumprir qualquer dispositivo deste Termo e demais políticas do
NewBoss;
2. Descumprir com seus deveres de membro afiliado;
3. Praticar atos fraudulentos ou dolosos;
4. Não puder ser verificada a identidade do membro afiliado ou se qualquer informação
fornecida por ele estiver incorreta;
5. O NewBoss entender que os anúncios ou qualquer atitude do membro afiliado tenham
causado algum dano a terceiros ou ao próprio NewBoss ou tenham a potencialidade de assim
o fazer.
6. O membro informar seus dados de contato para outro usuário, sem que haja permissão do
NewBoss para isso.
Nos casos de inabilitação da conta do membro afiliado, todos os anúncios ativos serão
automaticamente cancelados e a informação de que o afiliado não pertence mais ao site será
incluída ao lado de seu nome de exibição.

Obrigações do Membro afiliado
Os membros afiliados ao NewBoss fornecem seus nomes e informações reais e precisamos de
sua ajuda para que isso continue assim. Estes são alguns compromissos que você firma
conosco em relação ao registro e à manutenção da segurança de sua conta:
1. Você não irá fornecer qualquer informação falsa no NewBoss, nem criar uma conta para
ninguém além de si mesmo sem a devida permissão.
2. Você não deve criar mais de uma conta.
3. Se desativarmos sua conta, você não deverá criar outra sem nossa permissão.
4. Você deverá manter suas informações de contato precisas e atualizadas.
5. Você não deve compartilhar sua senha, deixar alguém acessar sua conta ou fazer qualquer
outra coisa que possa comprometer a segurança de sua conta.
O membro afiliado que fizer uma publicação de anúncio, após realizar a venda do produto,
deve entrar em contato com a pessoa para concretizar a negociação. Ambas as partes devem
cumprir com o combinado, sob pena de serem excluídos do sistema caso isso não ocorra.
Não é permitida a publicação de conteúdo spam, publicidade, divulgação ou qualquer conteúdo
que não seja uma publicação de anúncio em sua devida categoria do NewBoss. Quaisquer
postagens indevidas serão removidas e o membro afiliado responsável receberá uma
notificação. Caso o afiliado seja reincidente poderá ser removido do site.

Sobre os pagamento de Produtos negociados
Assim que um pagamento é realizado por parte do membro CLIENTE em uma transação, o
mesmo fica retido pelo NewBoss como medida de segurança, até que a conclusão da entrega
do produto adquirido seja confirmada pelo usuário. Uma taxa de seguro previamente
estabelecida pelo NewBoss é descontada da transação.
Em relação aos produtos negociados, após o aviso de entrega do mesmo, por parte do
membro afiliado ANUNCIANTE, o membro CLIENTE possui o prazo de 10 dias corridos para
se manifestar sobre a entrega ou não do produto, conforme combinado entre as partes. Após
esse período a liberação do pagamento se dará de forma automática, não podendo em
hipótese alguma o valor ser devolvido para o CLIENTE.
Após realizado o pagamento de uma transação dentro do site, o valor não será devolvido caso
o membro afiliado CLIENTE desista da contratação. Somente será devolvido o valor, caso o
membro ANUNCIANTE deixe de realizar a entrega do produto, ou realize a entrega de forma
diferente do que foi acordado entre as partes.
Em caso do membro afiliado CLIENTE abrir uma disputa, informando que o produto não foi
entregue conforme o combinado, as mensagens trocadas pelo nosso sistema de mensagens
poderão ser lidas pela nossa equipe, a fim de esclarecer a situação.

Responsabilidades do NewBoss
Em virtude de o NewBoss não figurar como parte nas transações de compra e venda de
produtos que se realizam entre os membro afiliados, a responsabilidade por todas as
obrigações delas decorrentes, sejam fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra
natureza, será exclusivamente do membro afiliado ANUNCIANTE. Em caso de interpelação
judicial que tenha como Réu o NewBoss, cujos fatos fundem-se em ações do membro afiliado
ANUNCIANTE, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí
decorram, nos termos do artigo 125, II do Código de Processo Civil, excluindo qualquer
responsabilidade do NewBoss. Por não figurar como parte na transação de compra, venda e
locação que se realizam entre os membros afiliados, o NewBoss também não pode obrigar o
membro afiliado ANUNCIANTE a honrar sua obrigação ou efetivar a negociação. Podendo
neste caso, apenas banir o afiliado se comprovada a fraude ou tentativa de fraude.
O NewBoss não será, em hipótese alguma, responsável tributário por quaisquer tributos
incidentes nos valores devidos diretamente entre os membros afiliados.
O NewBoss não guarda qualquer relação de sociedade, mandato, franquia ou relação de
trabalho com os membros afiliados do site, não se responsabilizando por quaisquer danos,
materiais ou morais, causados pelos outros membros afiliados, eximindo o NewBoss de
qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente de tal relacionamento.
O NewBoss não se responsabiliza pela existência, qualidade, quantidade, entrega ou
legalidade dos produtos postados e enviados pelos membros afiliados, bem como não garante,
endossa, verifica, patrocina ou responsabiliza-se, de forma alguma, pelas informações
adicionadas pelos membros afiliados em seus cadastros.
Por ser tratar de um serviço de intermédio, o NewBoss não se responsabiliza pelos produtos e
serviço ofertados pelos membros afiliados cadastrados, apenas facilita a comunicação entre as
partes. O membro afiliado que não receber o que foi acordado entre as partes pode fazer uma
denúncia do outro membro afiliado através do Suporte de nossa comunidade. Se comprovada
a fraude, o membro afiliado denunciado poderá ser excluído do sistema.
Se você estiver usando nossos serviços em nome de uma empresa, esta aceita estes termos.
Ela isentará de responsabilidade e indenizará o NewBoss, executivos, agentes e trabalhadores
de qualquer reivindicação, processo ou ação judicial proveniente de ou relacionado ao uso dos

serviços ou à violação destes termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa
resultante de reivindicações, perdas, danos, processos, julgamentos, custos de litígio e
honorários advocatícios.
Podemos modificar estes termos a qualquer momento. Você deve consultar os termos
regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos, caso ocorram. As
alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos quatorze dias
após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de serviços ou
alterações por razões legais entrarão em vigor imediatamente. Havendo qualquer alterações
nestes Termos, a aceitação do membro afiliado é tácita.

Segurança
Uma vez registrado no site, o NewBoss não venderá, alugará ou compartilhará suas
informações pessoais. Será feito tudo que estiver ao alcance no sentido de proteger a
privacidade do afiliado. Pode ocorrer que, em virtude de ordens judiciais, ou de disposições
legais, o NewBoss seja compelido a revelar informação às autoridades ou terceiras partes sob
certas circunstâncias, ou em casos em que terceiros possam interceptar a informação ou
transmitir dados, caso este em que o NewBoss não responderá pela informação que seja
revelada.
Para acesso dos serviços aos utilizadores devidamente registrados, estes irão dispor de uma
senha pessoal e com ela poderão realizar todas as atividades que o site permite. Esta senha,
que é escolhida pelo próprio membro afiliado, deve ser mantida sob absoluta confidencialidade
e, em nenhum caso, deverá ser revelada ou compartilhada com outras pessoas. O utilizador
será responsável por todos os atos que sejam realizados com o uso de seu e-mail e senha
pessoal. Se por qualquer razão um membro afiliado desconfiar que alguém pode conhecer sua
senha pessoal, deverá modificá-la através da edição de informações em sua conta.
O NewBoss não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perdas sofridas pelo membro
afiliado em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizados pelo afiliado,
decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. O NewBoss também não
será responsável por qualquer vírus que possa atacar o equipamento do utilizador em
decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet ou como consequência da
transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio.

Legislação Aplicável e Foro de Eleição
Todos os itens destes Termos de Serviço do NewBoss são regidos pelas leis vigentes na
República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao
cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a estes Termos, as partes
concordam em se submeter ao Foro da Comarca de Curitiba/PR.

