PARA FAZER PARTE DA COMUNIDADE “PREFIRO.VINIL”, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE O
TERMO DE CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO PORTAL PREFIRO VINIL, CONFORME SEGUE:
ATENÇÃO: o Portal Prefiro Vinil aceitará somente um cadastro por CPF ou CNPJ, ficando expressamente
vedado que os usuários se utilizem do cadastro de terceiros – sejam cônjuges, familiares ou amigos – para
negociarem com outros usuários, sejam colecionadores ou vendedores. Usuários que se utilizem
sistematicamente deste expediente poderão ser removidos da comunidade, a critério da EQUIPE DO
PORTAL. O cadastro também poderá ser inabilitado caso seja identificado um cadastro anterior feito pelo
mesmo indivíduo. É permitido que os usuários se apresentem com apelidos, mas alguns dos dados
pessoais (como nome verdadeiro e cidade onde reside) serão públicos a todos da comunidade.
Termo de Condições Gerais de uso do PREFIRO.VINIL
O indivíduo que pretenda utilizar os serviços do PREFIRO.VINIL deverá aceitar o Termo de Condições
Gerais de Uso e todas as demais políticas e princípios que o regem, incluindo o código ético de conduta que
visa manter as boas relações interpessoais dentro da comunidade.
Ao prosseguir com o cadastro, o usuário declara lidas e aceitas todas as condições estabelecidas no
presente Termo de Condições Gerais de Uso, assim como nos demais documentos incorporados ao mesmo
por referência.
A ACEITAÇÃO DESTE TERMO DE CONDIÇÕES GERAIS É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL PARA
O INGRESSO NA COMUNIDADE PREFIRO VINIL
01 – Objeto
Os serviços objeto do presente Termo de Condições Gerais de Uso consistem em colocar em contato
pessoas físicas e jurídicas interessadas em comprar e vender discos de vinil, bem como acessórios
variados para a audição desta mídia, na medida em que os usuários estejam em condições de fazê-lo
dentro das devidas exigências legais. Prestadores de serviço que atuam em áreas correlatas também
poderão oferecer seus préstimos, conforme disposições se serem definidas no futuro pela EQUIPEM DO
PORTAL.
Desta forma, o PORTAL PREFIRO VINIL possibilita aos usuários negociar entre si diretamente, sem sua
intervenção na finalização dos negócios, não sendo, fornecedor de quaisquer produtos ou serviços que sao
anunciados exclusivamente por seus usuários. Caberá entretanto ao PORTAL mediar eventuais discussões
entre os usuários, sugerindo soluções que satisfaçam as partes, se reservando ao direito de suspender –
provisoriamente ou permanente – determinado usuário caso julgue necessário.
02 - Capacidade para cadastrar.
O PREFIRO VINIL oferece serviços apenas para as pessoas legalmente capazes para contratá-los,
segundo o Código Civil. Desta forma, pessoas incapazes, tais como pessoas que tenham sido inabilitadas
pela EQUIPE DO PORTAL não podem utilizar os serviços ora disponibilizados. Da mesma forma, é vedado
à pessoa utilizar de mais de uma identidade (cadastro) na comunidade, de modo que ao detectar
duplicidade de cadastros a EQUIPE DO PORTAL irá inabilitar definitivamente todos os cadastros
encontrados.
Pessoas Jurídicas poderão cadastrar-se mediante seu representante legal, no cadastro
denominado “PESSOA JURÍDICA”. No caso de pessoa jurídica, é permitido que qualquer funcionário
registrado a represente, deste que devidamente identificada – ficando portanto proibido, por exemplo, o
envio de mensagens assinadas apenas pela razão social ou nome fantasia da empresa.
03 - Cadastro
O Usuário deverá preencher o formulário com informações verdadeiras e se compromete, desde já, a
atualizar os Dados Pessoais sempre que ocorrer alguma alteração significativa. O cadastro somente será
confirmado quando todos os campos forem devidamente preenchidos. O PREFIRO VINIL se reserva o
direito de utilizar todos os meios válidos para identificar seus usuários, bem como de solicitar dados
adicionais quando entender conveniente.
Caso A EQUIPE DO PORTAL constate dados inverídicos ou ainda o usuário se negue a enviar os
documentos requeridos, poderá A EQUIPE DO PORTAL suspender temporariamente ou cancelar
definitivamente o cadastro, sem prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas. Neste

caso o conteúdo gerado pelo usuário em questão – incluindo anúncios e textos publicados em fóruns ou
blogs do Portal - serão automaticamente cancelados, sem que assista ao usuário qualquer direito de
indenização ou ressarcimento.
O Usuário acessará sua conta através do campo e-mail (o mesmo utilizado no Pagamento Digital) e senha e
compromete-se a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que
deles seja feito.
O usuário será o único e exclusivo responsável por todas as operações efetuadas em sua conta, uma vez
que o acesso só será possível mediante a aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo do usuário.
O login que o Usuário utiliza no Prefiro Vinil não poderá guardar semelhança com a marca PREFIRO VINIL.
Tampouco poderá ser utilizado qualquer login que insinue ou sugira que os produtos anunciados são de
propriedade do PREFIRO VINIL ou que por ele são promovidos. Também serão eliminados, além dos
apelidos considerados ofensivos, serão eliminados apelidos que contenham dados pessoais do usuário,
incluindo qualquer tipo de localização (telefônica ; geográfica, como o CEP; ou virtual, como URL ou
endereço eletrônico).
A EQUIPE DO PORTAL se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de cadastro e de cancelar um
cadastro previamente aceito, a seu exclusivo critério.
04 - Modificações dos Termos e Condições Gerais .
O PORTAL PREFIRO VINIL poderá alterar, a qualquer tempo, a seu critério, este Termo de Condições
Gerais de Uso. O novo Termo de Condições entrará em vigor 07 (sete) dias após a publicação no site. No
prazo de 07 (sete) dias contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá comunicar-se
por e-mail, caso não concorde com os termos alterados. Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir,
desde que não haja negociações em curso com outros membros da comunidade; neste último caso caberá
ao Usuário interromper o curso das negociações. Qualquer nova negociação iniciada significará
automaticamente a aceitação os novos termos de conduta estipulados. Não havendo manifestação no prazo
estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou tacitamente as modificações do Termo de Condições
Gerais de Uso e o contrato continuará vigorando entre as partes. Desta forma eventuais alterações não
vigorarão em relação a negociações e anúncios já iniciados na data da publicação do novo Termo de
Condições Gerais de Uso. Para estes, o Termo de Condições Gerais de Uso valerá com a redação anterior.
5. Atividades não-comerciais
Entre os objetivos da comunidade está estimular o debate e a troca de informações entre os Audiófilos, de
modo que usuários serão estimulados a publicarem artigos e comentários para a apreciação dos demais. A
EQUIPE DO PORTAL se reserva no entanto o direito de retirar qualquer texto que julgar ofensivo, impróprio
ou em desacordo com os temas de interesse do Portal. Fica também estabelecido a priori que a opinião dos
autores dos textos não refletem o pensamento da EQUIPE DO PORTAL.
O PORTAL PREFIRO.VINIL pretende organizar ocasionalmente eventos onde os usuários possam
confraternizar e estreitar laços interpessoais, ficando no entanto proibido que usuários o façam em nome da
comunidade, sem prévia autorização e acompanhamento do PORTAL, de modo a preservar a marca.
06 - Produtos anunciados
6.1 Anúncios/ofertas.
O Usuário poderá oferecer à venda produtos em sua respectiva categoria: lojista (pessoa jurídica que
comercializa discos), mercador (pessoa física que pretende disponibilizar mais de 30 discos para venda
simultaneamente) ou colecionador (pessoa física que pretende oferecer não mais do que 30 discos para
venda num mesmo momento). O anúncio deve conter uma descrição precisa do objeto, incluindo
eventualmente fotos do produto oferecido. Não será permitida na descrição dados pessoais de contato
direto do usuário, tais como telefone, e-mail, endereço, CEP e outros. O produto oferecido pelo usuário
Vendedor deve ser descrito com clareza quanto às suas características relevantes.
No caso da inclusão de imagens, o usuário vendedor deverá informar se a imagem é ilustrativa (retirada, por
exemplo, do catálogo da gravadora que o lançou originalmente) ou real, pelo qual se entende que o objeto
foi escaneado ou fotografado pelo usuário.

Presumir-se-á que, mediante a inclusão do anúncio, o Usuário manifesta a intenção e declara possuir o
direito de vender o produto oferecido, além de dispor do produto para entrega imediata. Os preços dos
produtos anunciados devem conter todos os tributos sobre eles incidentes. A EQUIPE DO PORTAL
removerá qualquer anúncio em desacordo com as políticas e regras do site.
Fica expressamente proibida a venda propriedade roubada, produtos falsificados ou adulterados ou infrinja
alguma legislação. É responsabilidade exclusiva do Usuário Vendedor velar pela legalidade da venda de
seus produtos e o PREFIRO VINIL não se responsabiliza pela ocorrência deles no site ou por negociações
que desrespeitem o Termo De Condições Gerais, no sentido de compensar a parte que fique eventualmente
insatisfeita com a transação.
6.2. Da responsabilidade sobre a compra e a venda dos produtos anunciados
É obrigação do Usuário Vendedor responder às dúvidas do Usuário Comprador com presteza e rapidez,
bem como deve este último respeitar as particularidades de cada Usuário Vendedor no que tange à prazos,
formas de pagamento e modalidades de empacotamento ou envio. O PREFIRO VINIL sugere métodos de
trabalho aos usuários, a fim de garantir certo padrão de qualidade, mas cada Usuário Vendedor fará seu
melhor dentro das possibilidades de cada um.
O PREFIRO VINIL fornece as ferramentas de controle das transações, permitindo inclusive que os usuários
acompanhem por gráficos e estatísticas seu próprio histórico de atividades. É vedado aos Usuários a
realização de transações fora do âmbito do Portal, a fim de possibilitar que o PREFIRO VINIL fiscalize o
cumprimento das exigências éticas estipuladas neste contrato, e possa cobrar as mensalidades devidas
pelos lojistas e mercadores afiliados.
A EQUIPE DO PORTAL atuará como mediadora de conflitos no caso de querelas durante alguma
transação, desde que o reclamante apresente documentação comprovando que houve um esforço prévio
para resolver o problema amigavelmente. Mensagens eletrônicas (e-mails) poderão ser apresentados como
documentos válidos neste sentido. Caso o PREFIRO VINIL julgue necessário, serão fornecidos ao
reclamante dados pessoais da outra parte que permitam outros contatos, como o envio de carta registrada
ou telefonemas, sem que haja necessidade de autorização prévia do usuário devassado.
6.3. Do recolhimento de impostos, tributos e taxas
É obrigação do usuário recolher os tributos incidentes sobre as transações realizadas a partir das suas
atividades no PREFIRO VINIL, posto que o PORTAL objetiva colocar vendedores e compradores em
contato, fornecendo ferramentas de controle e acompanhamento a ambos, sem no entanto fiscalizar a
efetiva movimentação financeira referente a essas transações. É importante que o usuário zele pelo
cumprimento das suas obrigações fiscais, de acordo com a legislação competente no que se refere à
natureza de suas atividades e localização. A emissão de notas fiscais e o respeito ao prazo de garantia de
serviços prestados são algumas das responsabilidades que os usuários assumem no ato da adesão ao
presente contrato.
Assim, o Usuário vendedor que atue como comerciante, nos termos da lei em vigor, responsabilizar-se-á
pela integralidade das obrigações oriundas de suas atividades, notadamente pelos tributos incidentes.
Sempre que for solicitado, cumprido os devidos protocolos, o PORTAL PREFIRO VINIL fornecerá
informações às autoridades competentes acerca das atividades dos usuários.
6.4 Acessórios e prestação de serviços
O PREFIRO VINIL pretende reunir não só apreciadores dos discos de vinil e comerciantes que trabalham
com esta mídia, mas também vendedores de acessórios (como vitrolas e plásticos protetores de LPs, por
exemplo) e prestadores se serviço (como por oficinas que reformem ou consertem equipamentos de áudio,
por exemplo). A participação desta última categoria de usuário obedecerá a novas regras, criadas
posteriormente, em documento anexo, e exigirá o pagamento e mensalidade nos moldes aplicados aos
lojistas e mercadores, incluindo um cálculo variável com base na quantidade de produtos e/ ou serviços
anunciados, bem como de resultados aferidos.
6.5 Meios de Pagamento
É proibido o anúncio de outros meios de pagamento além daqueles previamente estipulados pela EQUIPE
DO PORTAL. O anúncio poderá ser suprimido caso esta norma seja infringida, ocasião em que não haverá

estorno das tarifas pagas ou faturadas para sua publicação.
07 - Privacidade da Informação
Toda informação ou dado pessoal fornecido pelo Usuário ao PREFIRO VINIL é armazenada em servidores
ou meios magnéticos de alta segurança. A EQUIPE DO PORTAL tomará todas as medidas possíveis para
manter a confidencialidade e a segurança descritas nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que
possa ser derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a
internet, subvertendo os sistemas de
segurança para acessar as informações de Usuários.
08 - Obrigações dos Usuários
Os usuários ficam livres para desistirem de qualquer transação, a partir do momento em que a considerem
desinteressante, independentemente de quantas etapas tenham decorrido desde o primeiro contato, desde
que: a) no papel de Vendedor, o usuário não tenha ainda fornecido os dados para depósito ou habilitado as
formas de pagamento virtual; e b) no papel de Comprador, o usuário não tenha ainda efetuado o pagamento
ou o produto que tenha sido entregue não corresponda a descrição anunciada.
Em caso de ação judicial que tenha como Réu o Portal Prefiro Vinil, cujos fatos fundem-se na venda de
produtos pelo site, a Vendedor será chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí
decorram, nos termos do artigo 70, III do Código de Processo Civil.
Em uma negociação de compra de venda entre usuários, sempre que uma das partes levar mais de 72
horas para responder a um contato feito pela outra parte, tanto vendedor quanto comprador ficam
descompromissados de dar continuidade à mesma transação.
8.1 Quando atua como comprador.
Os Usuários interessados em comprar produto anunciado por um vendedor no PREFIRO VINIL devem
aguardar a confirmação da disponibilidade do produto, por parte do usuário Vendedor. É possível que,
devido à dificuldades no controle do estoque, o usuário Vendedor descubra não ter mais o produtor depois
de tomar conhecimento do interesse do comprador.
Ao manifestar o interesse em algum produto, o Usuário comprador obriga-se a atender às condições de
venda descritas no anúncio. A oferta de compra é irrevogável, nos termos dos artigos 427 e 429 do Código
Civil, ressalvadas circunstâncias excepcionais, tais como o caso do vendedor modificar substancialmente a
descrição do produto depois da oferta ou se existir um erro de digitação notório.
O usuário Comprador é obrigado a transferir ou depositar os valores exatos estipulados pelo Usuário
Vendedor, ficando este dispensado de devolver a diferença caso o Comprador, deliberadamente, transfira
ou deposite um valor superior ao necessário.
O usuário Comprador é obrigado a informar a mudança de status da negociação, registrando no sistema do
Portal, por exemplo, a efetuação do pagamento e o recebimento dos produtos adquiridos.
8.2. Obrigações do Usuário quando atua como Vendedor.
O Usuário Vendedor deverá ter capacidade legal para vender o produto.
O Usuário Vendedor é obrigado a informar a mudança de status da negociação, registrando no sistema do
Portal, por exemplo, o recebimento do pagamento e o despacho dos produtos vendidos.
O Usuário Vendedor pagará uma mensalidade ao PREFIRO VINIL, cujo valor irá variar de acordo com o
volume de produtos e/ ou serviços oferecidos, bem como de acordo com os resultados aferidos com as
vendas. O cálculo dessa mensalidade será estipulada em documentação anexa.
O vendedor deverá ter em mente que, na medida em que atue como um fornecedor de produtos ou como
alienante eventual, sua oferta o vincula, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor e do
artigo 429 do Código Civil, cujo cumprimento pode ser exigido judicialmente pelo usuário comprador.
09 - Práticas Vedadas

Os usuários não poderão:
a) manter algum tipo de comunicação por e-mail, ou por qualquer outro meio de comunicação durante a
negociação com qualquer dos Usuários compradores que estejam dela participando;
b) divulgar seus dados pessoais ou de outros usuários de contato por nenhum meio em qualquer espaço do
site;
c) agredir, caluniar, injuriar ou difamar outros usuários.
Este tipo de comportamento poderá ser sancionado com a suspensão ou cancelamento do anúncio, ou com
a suspensão ou cancelamento do seu cadastro como usuário do Prefiro Vinil, sem prejuízo das ações legais
que possam ocorrer pela configuração de delitos ou contravenções ou pelos prejuízos civis que possam
causar aos Usuários compradores.
10 - Sanções
Sem prejuízo de outras medidas, o PREFIRO VINIL poderá advertir, suspender ou cancelar, temporária ou
definitivamente, a conta de um Usuário a qualquer tempo, e iniciar as ações legais cabíveis se:
a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo deste Termo de Condições Gerais e demais políticas desta
comunidade;
b) se descumprir com seus deveres de Usuário;
c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos;
d) se qualquer informação fornecida por ele esteja incorreta;
e) se a EQUIPE DO PORTAL entender que os anúncios ou qualquer atitude do Usuário haja causado algum
dano a terceiros ou ao próprio PREFIRO VINIL ou tenha a potencialidade de assim o fazer, mesmo que
apenas no que tange à sua reputação;
Nos casos de inabilitação do cadastro do Usuário, todos os anúncios ativos e/ou ofertas realizadas serão
automaticamente cancelados.
11 - Responsabilidades
O PORTAL PREFIRO VINIL não é o proprietário dos produtos oferecidos, não guarda a posse deles e não
realiza as ofertas de venda. Tampouco intervém na entrega dos produtos cuja negociação se concretize no
site.
O PORTAL PREFIRO VINIL não se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, estado,
integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como
pela capacidade para contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles inseridos em
seus cadastros. PREFIRO VINIL não outorga garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações
entre os Usuários. Cada Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que anuncia ou
pelas ofertas que realiza. O portal Prefiro Vinil não será responsável pelo efetivo cumprimento das
obrigações assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao realizar negociações com
outros Usuários faz por sua conta e risco.
Em nenhum caso O PREFIRO VINIL será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro dano e/ou
prejuízo que o Usuário possa sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através do portal
decorrentes da conduta de outros usuários.
O PORTAL PREFIRO VINIL recomenda que toda transação seja realizada com cautela e bom senso,
sugerindo que, na medida do possível, os usuários procurem se informar sobre o histórico de cada
vendedor ou comprador antes de iniciar uma negociação. O PORTAL PREFIRO VINIL não será responsável
pelas transações entre os usuários, mesmo as firmadas com base na confiança depositada no sistema ou
nos serviços prestados pelo portal.
O PORTAL PREFIRO VINIL se compromete, no entanto, a manter canais de comunicação constantes e de
fácil acesso para que os usuários registrem suas queixas a respeito da má conduta de outros participantes
da comunidade. Desse modo, o PREFIRO VINIL procurará identificar usuários causadores de problemas,
retirando esses indivíduos da comunidade, zelando assim pela tranqüilidade dos demais. Esta prática, no
entanto, não irá alcançar os danos ocasionados por determinada transação já finalizada, que deve portanto
ser discutida entre as partes, nos foros judiciais cabíveis.
Nos casos em que um ou mais Usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou ação legal
contra outro ou outros Usuários, todos e cada um dos Usuários envolvidos nas reclamações ou ações
eximem de toda responsabilidade o Prefiro Vinil e a seus diretores, gerentes, empregados, agentes,

operários, representantes e procuradores, observado, ainda, o estipulado na cláusula 7.
12 - Alcance dos Serviços
Este Termo de Condições Gerais não gera nenhum contrato de sociedade, de mandato, franquia ou relação
de trabalho entre PREFIRO VINIL e o Usuário. O Usuário manifesta ciência de que PREFIRO VINIL, não é
parte de nenhuma transação, nem possui controle algum sobre a qualidade, segurança ou legalidade dos
produtos anunciados, sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios, e sobre a capacidade dos usuários
para negociar.
Ao recorrer à EQUIPE DO PORTAL, o usuário deve atentar ao disposto nos artigos anteriores e respeitar as
limitações do papel de mediador que o PREFIRO VINIL se propõe a cumprir, possível apenas enquanto
ambas as partes agirem de boa vontade e amigavelmente.
13 - Falhas no Sistema
Os Usuários não poderão atribuir ao Prefiro Vinil nenhuma responsabilidade nem exigir o pagamento por
lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na
internet. Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos ou falhas da internet,
ou por qualquer outro evento fortuito ou de força maior alheio ao controle do PREFIRO VINIL.
14 - Tarifas e Faturamento
O Cadastro no Prefiro Vinil é gratuito. Ao colocar um produto ou serviço à venda o Usuário passará a pagar
uma mensalidade calculada de acordo com o Plano que escolher. O cálculo poderá variar com o tempo e
será sempre apresento no documento disponibilizado na seguinte página: Cadastro de Usuário
O Usuário concorda em pagar ao PREFIRO VINIL os valores correspondentes ao Plano escolhido quando
do cadastro dos produtos. PREFIRO VINIL se reserva o direito de modificar, aumentar ou eliminar tarifas
vigentes a qualquer momento, sempre notificando os usuários na forma estipulada na cláusula 4 ou durante
promoções e outras formas transitórias de alteração dos preços praticados.
O PORTAL PREFIRO VINIL se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes
para receber os valores devidos.
15 - Propriedade Intelectual e links .
O uso comercial da expressão "PREFIRO VINIL" como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem
como os conteúdos das telas relativas aos serviços do PREFIRO VINIL assim como os programas, bancos
de dados, redes e arquivos que integram o sistema operacional do portal estão protegidos e não podem ser
utilizados por terceiros.

