POLÍTICAS E PRIVACIDADE

Termos de Serviço do NewBoss
Última modificação: 22/07/2017

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, através do site www.newboss.com.br.

Sobre o Site
O NewBoss é um e-commerce de notebooks usados, anunciados pelo próprio site. Alguns
produtos são de propriedade do NewBoss e outros são dos usuários, os quais estão
consignados pelo NewBoss.
Para realizar uma compra ou venda de um notebook via NewBoss, o usuário deve
obrigatoriamente se cadastrar na plataforma.

Disposições Gerais
Os serviços objeto dos presentes Termos de Serviço do NewBoss consistem em
disponibilizar uma plataforma para que os usuários do site www.newboss.com.br possam
oferecer seus respectivos notebooks para venda imediata ou consignada, além de oferecer a
opção de compra desses produtos previamente anunciados.
Qualquer pessoa, doravante nominada USUÁRIO, 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 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
NEWBOSS.

Dados de Cadastro
Os usuários do NewBoss disponibilizam voluntariamente suas informações pessoais para
facilitar o contato com a equipe do site. Nenhum outro usuário tem acesso a esses dados.
Sem prejuízo de outras medidas, o NewBoss poderá advertir, suspender ou cancelar,
temporariamente ou definitivamente, o cadastro de um usuário, seus produtos 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 usuário não cumprir qualquer dispositivo deste Termo e demais políticas do NewBoss;
2. Descumprir com seus deveres de usuário;
3. Praticar atos fraudulentos ou dolosos;
4. Não puder ser verificada a identidade do usuário ou se qualquer informação fornecida por
ele estiver incorreta;

Obrigações do Usuário
Os usuários do NewBoss fornecem seus nomes e informações reais e precisamos de sua
ajuda para mantermos desta forma. 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 praticar
qualquer ato que possa comprometer a segurança de sua conta.
O usuário que fizer solicitação de orçamento para vender seu computador, se compromete a
vendê-lo, desde que o valor seja acordado por ambas as partes, e a realizar o envio do produto
para a sede do NewBoss, a qual será informada via e-mail.

Sobre os pagamentos
Todos os produtos vendidos pelo NewBoss são aprovados pelo controle de qualidade interno
da empresa e são enviados pelos Correios ou entregues na cidade de Curitiba-PR, após a
confirmação do pagamento online realizado pelo site.
O pagamento pode ser realizado via cartão de crédito, boleto bancário, transferência/depósito
bancário ou transferência via Bitcoin.
Os dados de cartão de crédito, digitados no ato da compra, NÃO são armazenados em nossos
servidores, sendo repassados diretamente para a API de pagamentos do Mercado Pago, o
qual é o nosso gateway de recebimento.
O NewBoss repassa os descontos das taxas cobradas pelos mediadores de pagamento.
Descontos para pagamentos à vista:
Depósito bancário, transferência bancária ou transações em Bitcoin recebem o desconto de
15% sobre o valor máximo do produto.
Pagamentos no cartão de crédito, de acordo com a quantidade de parcelas, também recebem
os seguintes descontos:
Em 1 parcela no crédito ou boleto bancário: desconto de10%.
De 2 a 5 parcelas, desconto de 5%.
De 6 a 10 parcelas, o valor do produto é o preço máximo anunciado.
O parcelamento realizado é sem juros, em até 10 vezes.
Nossa monetização não provém de taxas financeiras ou administrativas. Nós cobramos pela
limpeza dos produtos, manutenção e promoção de venda. Não atuamos com entidade
financeira.

Responsabilidades do NewBoss
O NewBoss oferece em todos os notebooks vendidos pelo site, garantia de 90 (noventa) dias,
conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.
Os produtos negociados no site www.newboss.com.br passam pelo crivo de qualidade estética
e técnica da equipe NewBoss, que na por se tratar de uma empresa regulamentada, oferece
garantia de 90 (noventa) dias para os notebooks e nota fiscal. Ressaltamos que a nota fiscal
não é necessária para validar a garantia, emitida apenas por ser uma obrigação fiscal junto
ao Estado.
A garantia é realizada pelo nosso estabelecimento e parceiros associados. Os produtos
anunciados são usados e não possuem mais a garantia original de fábrica, com exceção
daqueles cujo anúncio explicitamente trouxer a informação acerca da garantia original.
Adendo sobre a garantia:
Produtos com marcas de batidas ou quedas não possuem a validade da garantia;
Produtos com lacre de garantia rompido perdem a validade da garantia;
Bateria não é coberta pela garantia;
Placa lógica e placa mãe não são cobertas pela garantia.
Se você estiver usando nossos serviços em nome de uma empresa, esta deverá aceitar estes
termos, isentando de responsabilidade 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 14 (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 usuário é tácita.

Sobre a venda direta
Cabe ao NEWBOSS o direito de recusar o recebimento de produto para venda em
consignação, ficando o Vendedor responsável pelo custeio do frete de devolução do produto,
nos casos em que as condições reais do produto, constatadas pela NEWBOSS quando do
recebimento do mesmo, estejam em desacordo com a descrição fornecida pelo Vendedor;

Sobre a venda consignada
Trata-se da prestação de serviço de intermediação de vendas de notebooks usados entregues
em consignação à empresa NEWBOSS www.newboss.com.br.
Os produtos consignados pelo NewBoss não possuem um prazo pré-determinado para venda e
o valor pelo qual o produto será anunciado deve ser acordado previamente com o usuário
vendedor.
Cláusula 1a – Que neste ato o Consignante entrega à Consignatária, notebook(s) para serem
anunciados para venda na plataforma virtual www.newboss.com.br.
Cláusula 2a – Que o notebook ora entregue já usado e em bom estado é de propriedade do
Consignante, que assume inteira responsabilidade por sua origem ou procedência,
respondendo a qualquer tempo se inquirido na esfera cível ou criminal;

Cláusula 3a – Que a Consignatária colocará o notebook em exposição em seu site para venda
a terceiros a preço igualmente descrito e acordado entre as partes;
Cláusula 4a– Que o Consignante comissionará a Consignatária pela realização das vendas em
30% (trinta por cento) sobre cada produto consignado;
Cláusula 5a – Que o Consignante receberá o pagamento decorrente da venda dos produtos
em até 15 (quinze) dias após a realização da venda, mediante depósito bancário realizado em
conta corrente de titularidade do Consignante;
Cláusula 6a – Que à Consignatária cabe o direito de recusar o recebimento de produto para
venda em consignação, ficando o Consignante responsável pelo custeio do frete de devolução
do produto, nos casos em que as condições reais do produto, constatadas pela Consignatária
quando do recebimento do mesmo, estejam em desacordo com a descrição fornecida pelo
Consignante;
Cláusula 8a- Que o Consignante anuncia seu produto por livre e espontânea vontade, que
conhece das condições propostas pela empresa NEWBOSS.COM.BR CNPJ: 09.594.043/000117, concorda com sua política de recebimento, estoque/armazenagem, anúncio e pagamentos.

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. Em virtude de ordens judiciais, ou de disposições legais, pode ocorrer
de o NewBoss ser 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 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 usuário, 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 usuário desconfiar que alguém tenha conhecimento de 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 usuário
em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizados pelo mesmo, 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 Central da Região Metropolitana da Comarca de
Curitiba/PR.

