TERMOS DE USO DO SITE
1 - Informações gerais
Os presentes Termos e Condições Gerais de Uso (“Termos de Uso”) apresentam as regras e condições
aplicáveis a todos os usuários (“Usuários” ou “você”) do Site (incluir site da Leven - a definir) (“Site”),
gerenciado pela LEVEN S.A. (“ Leven ”) inscrita no CNPJ sob o nº 40.690.076/0001-00 com sede na
Rua Itapolis, nº 543 - Sala 02, CEP 01.245-000, Pacaembu, São Paulo/SP. O Site tem como objetivo
promover a marca Leven, seus produtos, serviços associados e ofertas promocionais, oferecidos pela
sua rede de distribuidores autorizados (“Locadoras”).
O acesso e a utilização do Site estão sujeitos a estes Termos de Uso, bem como à legislação e regulações aplicáveis no âmbito do Brasil.O acesso ao site implica na aceitação plena e sem reservas pelo
usuário destes termos de uso. Desse modo, caso não esteja de acordo com os termos de uso aqui
apresentados, o usuário não deve continuar utilizando o site.
A Leven se reserva o direito de modificar e/ou atualizar, a qualquer momento, as presentes condições
gerais de uso, assim como o conteúdo do Site. Todas estas modificações são vinculativas para o Usuário a cada novo acesso ao Site. Os Usuários são, portanto, convidados a consultar os Termos de Uso
regularmente a fim de tomar conhecimento das modificações feitas. Nas hipóteses exclusivas em que
o Usuário navegue em uma área reservada do site (como no menu “Leven ID”, por exemplo), a Leven
informará sobre as modificações relevantes nestes Termos de Uso.
Recomenda-se também aos Usuários que contatem diretamente a Central Leven para obter informações precisas e atuais sobre os diversos produtos (preços, disponibilidade de modelos, características,
etc.), serviços e ofertas promocionais no Site.
A Leven faz todos os esforços para garantir que as informações publicadas no Site sejam precisas e
atualizadas, mas reserva-se o direito de modificar o conteúdo a qualquer momento e sem aviso prévio. Assim, a Leven poderá fazer periodicamente alterações quanto à estrutura, forma, cor, produtos,
serviços prestados e ofertas promocionais.

2. Natureza do Site
O Site permite aos usuários obter informações gerais sobre a gama de produtos, serviços associados
e ofertas promocionais da Leven comercializada no Brasil através deste site. As informações contidas
neste Site não devem vincular contratualmente a Leven ou as Locadoras.

3. Informações sobre produtos, serviços e ofertas promocionais
Os modelos e/ou versões dos veículos apresentados neste Site, assim como seus equipamentos, opções e acessórios são, via de regra, os distribuídos no Brasil.
Os modelos de veículos desenhados, fotografados ou filmados divulgados no Site, podem ter diferentes acabamentos, nomes, serviços, equipamentos, acessórios ou outros elementos. Os equipamentos
dos veículos divulgados no Site podem ser padrão ou opcional, dependendo da versão.

As informações e ilustrações veiculadas neste Site são baseadas nas características técnicas dos veículos, equipamentos e serviços em vigor no momento da publicação on-line do conteúdo ou da atualização das páginas do Site.
De acordo com sua política de constante aperfeiçoamento de seus produtos, a Leven pode modificar
os equipamentos, opções, cores ou características técnicas dos veículos divulgados no Site a qualquer
momento. Além disso, as técnicas atuais não permitem que as cores disponíveis dos veículos sejam
fielmente reproduzidas no Site. Nesse sentido, no que diz respeito às cores, pode haver diferenças entre sua apresentação virtual e sua aparência real.

4. Informações sobre preços
Os preços divulgados no Site são apresentados apenas para fins informativos e podem sofrer alterações a qualquer momento. Além disso, todos os preços indicados são os preços sugeridos para a prática pelas Locadoras para informação do Usuário e não comprometem/obrigam a Leven.

5. Locadoras
As Locadoras parceiras da Leven da são empresas independentes que agem em seu próprio nome e
que, portanto, são exclusivamente responsáveis pelas informações de qualquer tipo que transmitirem
aos Usuários.

6. Proteção de dados pessoais
Para informações detalhadas sobre como os dados pessoais dos Usuários coletados no âmbito deste
Site são tratados e sobre os direitos correspondentes, por favor, dirija-se à Política de Privacidade disponível no Site ou entre em contato por meio do endereço de e-mail contato@vaideleven.com.br. Para
exercer seus direitos em relação a proteção de dados contate nosso encarregado de dados: jorge@
vaideleven.com.br.

7. Direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo do Site
Todo o conteúdo do Site - incluindo as marcas mencionadas ou exibidas no Site, desenhos e patentes
relacionadas aos produtos do Site – está sujeito a direitos autorais e outros textos legais aplicáveis à
proteção de da propriedade intelectual e industrial e, portanto, não podem ser reproduzidos, modificados ou utilizados, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da Leven ou dos
titulares dos referidos direitos.

8. Direitos de propriedade intelectual de terceiros
A Leven respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se um Usuário acreditar que qualquer material do site infringe seus direitos de propriedade intelectual, deverá enviar uma comunicação à Leven contendo as seguintes informações:
I. identificação do direito infringido ou, no caso de múltiplas infrações, uma lista de todas as infrações identificadas;
II. identificação do material contido no Site que infringe o(s) direito(s) acima mencionado(s), do(s)
qual(is) ele(a) solicita(m) a remoção ou desativação, acompanhado de informações que permitam
à Leven identificar o objeto da(s) infração(ões);
III. dados para contatar o proprietário do(s) direito(s) infringido(s), incluindo endereço, número de
telefone e, se disponível, e-mail;

IV. documentos que comprovem a suposta titularidade do(s) direito(s) infringido(s); e
V. uma assinatura, real ou eletrônica, do titular ou da pessoa autorizada a agir em nome do(s) proprietário(s) do(s) direito(s) infringido(s).A comunicação deverá ser enviada por carta registrada para o
seguinte endereço: Leven, Rua Itapolis, nº 543 - Sala 02, CEP 01.245-000, Pacaembu, São Paulo/SP A/C
Jurídico.

9. Obrigações do usuário
O Usuário não poderá utilizar o Site visando a fins ilegais ou não autorizados pelos Termos de Uso aqui
presentes. Nesse sentido, o Usuário se absterá de:
• Enviar arquivos que contenham vírus, arquivos defeituosos ou qualquer outro software similar que
possa prejudicar o funcionamento do Site;
• Usar qualquer dispositivo, software, ou outro meio que possa interferir nas atividades e operações da
Leven.
O uso que será feito do Site ou de qualquer serviço acessível através do Site deve obedecer a toda a
legislação nacional e internacional aplicável, bem como aos direitos de terceiros e não deve prejudicar
de forma alguma a Leven.
O não cumprimento de quaisquer destas obrigações pelo Usuário dará direito à Leven de adverti-lo,
suspendendo ou cancelando sua o seu acesso Site e, ainda, a cobrar por todos os danos e prejuízos
que tiverem sido causados à Leven e/ou a terceiros.

10. Limitação de responsabilidade
Os usuários utilizam o site sob sua única e inteira responsabilidade. A Leven e as Locadoras parceiras
Leven não podem ser responsabilizadas por quaisquer danos diretos ou indiretos, tais como, em particular, danos materiais, perda de dados ou programas, danos financeiros, resultantes do acesso ou uso
do site e seu conteúdo (textos, imagens, fotos, vídeos, sons, etc.), ou de sites afiliados a ele, ou de sites
aos quais ele se refere.
O usuário é informado de que certos produtos ou serviços apresentados no site podem estar sujeitos
a regulamentações ou restrições e/ou proibições especiais em certos países. O usuário deve, portanto,
garantir que a lei do país do qual ele se conecta autorize a consulta do site.
O conteúdo do site não é coberto por nenhuma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, além
daquelas resultantes de disposições legais. O acesso aos serviços disponibilizados no site pode estar
sujeito a restrições. A Leven não se responsabiliza por qualquer outro Website que possa ser acessado
a partir do site da Leven, não havendo qualquer vínculo entre tais sites e o site da Leven. Ainda neste
contexto, links para Websites que não sejam os da Leven não significam que a Leven endosse ou
aceite qualquer responsabilidade pelo conteúdo ou utilização daquele Website.

11. Contato
Para qualquer pergunta, observação, reclamação ou solicitação relacionada a estes Termos de Uso, é
aconselhável contatar a Leven através do e-mail privacidade@fcagroup.com ou da seção Fale Conosco do Site.

12. Lei aplicável e jurisdição
Sem prejuízo a quaisquer outros direitos de que os Usuários se beneficiem em virtude de outras leis
nacionais ou internacionais, estes Termos de Uso estão sujeitos e serão interpretados de acordo com
a lei brasileira, incluindo qualquer disputa sobre a existência, validade e aplicabilidade destes Termos
de Uso e qualquer outro acordo que se refira a eles.
Para qualquer reclamação ou controvérsia entre o usuário e a Leven em decorrência do uso e da interpretação de quaisquer conteúdos disponibilizados por meio deste Site fica eleito o Foro da Comarca
de São Paulo/SP.

