CGV EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
As presentes Condições Gerais de Venda têm por objetivo definir
as modalidades e condições gerais nas quais EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE (ECI), SARL com capital de 55 000 euros,
matriculado com o número B 408 901 916 ao R.C. de Mirecourt,
cujo a sede social é: Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANÇA,
editora dos sites www.via-mobilis.pt, www.europa-camiões.com,
www.europa-maquinaria.com, www.europa-elevacao.com, põe à
disposição do usuário da web um serviço oneroso de depósito de
anúncios (a seguir designado o “ Serviço “) com o propósito da sua
inserção sobre os sites da rede ECI.
1. Aceitação das Condições Gerais de Venda
O Serviço é proposto ao internauta, sob reserva da sua aceitação
das presentes Condições Gerais. O utilizador da web declara e
reconhece, consequentemente, ter lido as presentes Condições
Gerais. O único facto de utilizar o referido Serviço provoca a
aceitação pura e simples das presentes Condições Gerais. O
Serviço é reservado exclusivamente às pessoas juridicamente
capazes de subscrever contratos em direito francês. ECI pode
alterar as presentes Condições Gerais de Venda à qualquer
momento indicando o mais rapidamente possível as referidas
modificações sobre cada site.Compete consequentemente ao
internaute (utilizador do site) referir-se regularmente à última
versão das Condições Gerais disponível permanentemente sobre
cada site. O utilizador do site considerou aceitar esta última versão
à cada nova conexão ao Serviço. Contudo, no caso de
modificações das Condições Gerais de Venda, a versão das
presentes Condições Gerais de Venda aplicável ao contrato
concluído com internaute (utilizador do site) reside em vigor à data
de conclusão do contrato. Compete consequentemente usuário de
conservar uma versão das presentes Condições Gerais disponível
aquando da conclusão do seu contrato. No caso de não respeito
pelo utilizador do site das presentes Condições Gerais, ECI
reserva-se o direito de recusar-lhe o acesso à este Serviço, toda
assinatura de contrato e prova que aceita as condições gerais de
venda e implica o pagamento global do contrato. O contrato tem de
ser pago até ao final e global mesmo se deseja parar antes. As
condições gerais de venda foram actualizadas em 05/06/2018.
Esta edição anula e substitui as versões anteriores.
2. Descrição do serviço
O Serviço permite ao internaute (utilizador do site) de depositar
anúncios onerosos que serão postos em linha sobre os sites
geridos por ECI.
3. Depósito dos anúncios e duração do serviço
3.1. Os anúncios são redigidos pelos utilizadores do Serviço. Para
evitar qualquer contestação tardia ECI convida o internauta a
verificar o seu anúncio a partir da primeira publicação.
3.2. O Internauta pode depositar um anúncio preenchendo e
validando um formulário posto em linha sobre os sites. A validação
do formulário provoca a sua consideração imediata.
3.3. Os anúncios depositados tidos em conta a partir de validação
do formulário, a atenção do internauta é atraído sobre o facto de
não beneficiar qualquer direito de abdicação.
3.4. Duração do serviço
Abono: o anúncio permanece sobre o site enquanto o utilizador
não suprima durante a duração do abono. O utilizador pode à
qualquer momento ter acesso à sua conata cliente para suprimir o
seu anúncio. Unitário : o anúncio esterá vísivel durante 30 dias no
site. O utilizador pode em qualquer momento ter acesso a sua
interface conta cliente e suprimir seu anúncio. O montante continua
a ser devido para 30 dias mínimos de publicação, e mesmo se o
anúncio é suprimido em curso de período.
3.5. Modificação do anúncio
Durante a publicação do anúncio, o utilizador pode modificar em
linha mas não substituir por outro no caso que seja unitário.
3.6.Contrato de publicação
Todo contrato assinado deve ser pagado até ao final do prazo
conforme assinado. O pagamento está devido a recepção da
factura. A empresa tem a possibilidade de pedir 3% adcional em
caso de ter atrazo do pagamento.
4. Compromissos do utilizador do site
O utilizador do site se compromete a descrever com a maior
exatidão o veículo ou material que deseja vender.
No caso que seja vendido em curso de publicação, os anunciantes
se comprometem a suprimir directamente o anúncio em questão. O
utilizador se compromete nomeadamente que as informações que
anuncia: – não sejam falsas e enganosas – não sejam fraudulentas
ou não impliquem à venda de artigos falsificados ou robados –
não levem à infração aos direitos de autores, aos direitos das
patentes, aos direitos das marcas, aos segredos de fabricação, os
outros direitos de propriedade intelectual, o direito de divulgação
ou a Vida Privada dos terços – não transgridem nenhuma lei ou
regulamento (incluindo, e sem limitação, os que governam o
controle das exportações, a protecção dos consumidores, da
concorrência desleal, as práticas discriminatórias ou a publicidade
enganosa).
5. Responsabilidade
Os anúncios difundidos são editados e postados online sob a única
responsabilidade dos seus autores respectivos. ECI declina
qualquer responsabilidade quanto a exatidão ou à pertinência
destes anúncios. Os textos dos anúncios parecem sob a
responsabilidade do anunciante. Os sites da ECI são apenas os
suportes dos anúncios depositados. O anunicante compromete-se
por conseguinte a compensar ECI de qualquer prejuízo sofrido e
garante a ECI contra qualquer acção fundada sobre estas
inserções. É precisado que ECI não intervem nas transações entre
compradores e vendedores. ECI não exerce nenhum controle
sobre a qualidade, a segurança, legalidade dos artigos
posicionados no site, a veracidade ou a exatidão nos anúncios
postos em linha, a capacidade dos vendedores de vender os
referidos bens ou serviços nem a capacidade dos compradores de
pagar os referidos bens ou serviços. Não obstante o que precede
ECI reserva-se o direito mera e simplesmente de recusar, sem
estar a dever precisar os motivos,

um anúncio cuja natureza, texto ou a apresentação apareceriam
como contrário aos seus interesses morais ou comerciais, sem
outra obrigação que de reembolsar somas eventualmente pagas.
O anunciante comprometa-se a garantir, indemnizar e compensar
ECI de qualquer prejuízo, perda, falta a ganhar, queixa,
responsabilidade e despesas que poderia sofrer ECI se a sua
responsabilidade encontra-se comprometida por um terço, do facto
de uma acção ou de uma queixa, emanando de um terço,
consecutivo ao depósito de anúncio em violação das regras
contidas nas presentes Condições Gerais.
6. Limitação de Responsabilidade
ECI empregará os seus melhores esforços para manter o serviço
Anúncios num estado operacional. No entanto, e trata-se de uma
obrigação de meios e ECI não oferece nenhuma garantia que o
funcionamento inteiro e/ou a continuidade do serviço poderão ser
assegurados. A esse respeito, a responsabilidade de ECI não
poderá ser procurada no caso de defeitos que poderão existir ou
de prejuízos (custos, perda de lucros, perda de dados ou de
prejuízos directos ou indirectos) que poderão nascer da utilização
do Serviço internauta, ou da impossibilidade de acesso. A
responsabilidade da ECI não poderá ser comprometida,
diretamente ou indiretamente, nas transacções que obedecem às
regras gerais do Código Civil (artigo 1641 e seguintes).
Do mesmo modo, a responsabilidade de ECI não poderá ser
comprometida para todos os inconvenientes ou prejuízos inerentes
à utilização de rede Internet, nomeadamente uma ruptura de
serviço, uma intrusão externa ou a presença de vírus informáticos.
Todo contrato assinado se deve ser pagado até ao final do
contrato, que o pagamento é a recepção da factura e que tudo
atraso se implica 3% de carga a mais.
7. Preço e Pagamento
O preço de depósito de um anúncio unitário é definido sobre cada
site e o Iva é acrescentada quando é preciso. O pagamento deve
ser realizado. ECI não fará nenhum desconto para pagar a pronto
ou a uma data anterior aquela resultando as condições gerais de
venda. O preço do contrato é facturado segundo o orçamento
emitido por ECI e assinado pelo o usuário do site. ECI se reserva
no direito de alterar os preços a qualquer momento. Neste caso, o
usuário será notificado por e-mail, e terá um prazo de 1 mês a
partir da data de emissão da sua fatura levando em conta as novas
tarifas, para cancelar seu pedido por carta registrada com aviso de
recebimento . Após este período de 1 mês, o usuário será aplicado
as novas taxas. Os orçamentos são válidos durante 15 dias à
contar da data da recepção. Exceto disposições contrárias
convindas entre as partes mencionadas no orçamento assinado
pelo usuário do site, o pagamento é devido a partir da sua
recepção pelo o usuário. ECI não entende consentir nenhum
desconto por pagamento à vista ou a uma data anterior as
resultantes das condições gerais de venda. Em caso de rejeição
do pagamento, os despensas de tratamento de esta rejeição serão
devidas pelo o usuário do site à ECI. Em caso de atraso no
pagamento, serão exigíveis, em conformidade ao artigo L441-6 do
Código comercial, uma indemnização calculada com base de três
vezes a taxa do interesse legal em vigor assim que uma
indemnização forfetária para as despensas de cobrança de 40
euros. Os modos de pagamentos aceitados são os seguintes : –
Pagamento com cartão bancário : o pagamento do seu anúncio
efectua-se sobre o site Internet do nosso prestator de serviços
pagamento segurizado fornecido por : O Crédit Mutuel e Payment
Services Ingenico. – Pagamento por Paypal : uma factura é
establecida e entregada assim que acaba de colocar o anúncio. –
Pagamento por transferência – Pagamento por débito directo
Sepa. O facto de pôr em linha os números de cartão bancário e a
validação final da encomenda faz prova da integralidade do
referido as disposições da lei 13 mars 2000 e valerão exigibilidade
das somas comprometidas pela encomenda.
Esta validação vale assinatura e aceitação expresso de todas as
operações efectuadas sobre o site. No entanto, em caso de
utilização fraudulenta do seu cartão bancário, o cliente é
convidado, a partir da constatação desta utilização, a contactar o
serviço cliente de ECI chamando o número seguinte :
00.333.29.30.47.87. Os registos informatizados, conservados nos
sistemas informáticos de ECI em condições razoáveis de
segurança, serão considerados como provas das comunicações,
as encomendas e os pagamentos ocorridos entre as partes. É
convindo expressamente que, excepto erro manifesto por parte de
ECI, os dados conservados no sistema de informação de ECI tem
força convincente quanto às encomendas realizados por o
internauta. Os dados sobre apoio informático ou electrónicos
constituem provas válidas e como tais, são admissíveis nas
mesmas condições e com a mesma força convincente que
qualquer documento que é estabelecido, recebido ou conservado
por escrito. O arquivo das notas de encomenda e as facturas é
efectuado sobre um apoio fiável e duradouro de maneira a
corresponder à uma cópia fiel e duradoura em conformidade com o
artigo 1348 do Código civil.
8. Créditos
O utilizador tem a oportunidade de adquirir créditos para utilizar as
opções de visibilidade ou para publicar anúncios. Cada crédito é
válido por 12 meses. Com cada compra de um pacote de crédito,
esse período de validade é renovado automaticamente por um
período de 12 meses. Em qualquer caso, o utilizador não poderá
recuperar o reembolso dos créditos comprados ou oferecidos.
9.Contrato
O contrato ao serviço da ECI é mensal desde agosto 2016 E
renovável por tácita recondução. O usuário pode resiliar o contrato
em qualquer momento mas com uma carta correio registada com
aviso de recepção à: EUROPE CAMIONS INTERACTIVE Le
moulin Collot bp 167 88500 Ambacourt – FRANÇA. O prazo de
pré-aviso para resiliar do contrato é de 60 dias a datar da recepção
da carta correio de resiliação à EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE carimbada pelos correios.

10. Banners Epub
O internauta tem a possibilidade de alugar posições publicitárias
nos sites da ECI, sob a forma de banner Epub, para uma duração
limitada definida no momento da proposta comercial. ECI pode
criar um banner a pedido do usuário, este serviço de criação irá
incorrer em custos adicionais. Os banners são de propriedade
exclusiva do internauta. O lançamento do banner Epub será feito
após o pagamento da fatura emitida.
11. Dados pessoais
Os dados nominativos que são pedidos sobre o site não serão
utilizados pela sociedade ECI para fins comerciais. ECI
compromete-se a não o comunicar à terços. O internaute é
informado que este tratamento automatizado de informações
fizeram objecto de uma declaração ao CNIL sob o número
1200686 de 26/10/2006. Em conformidade com a lei de 6 de
Janeiro de 1978 alterada, o internaute dispõe de um direito de
acesso, de oposição e de rectificação dos dados que se
relacionam com ele, quer directamente na Internet, quer por
correio escrevendo a EUROPE CAMIONS INTERACTIVE, ao
endereço seguinte: Le Moulin Collot – 88500 Ambacourt –
FRANÇA, o enviar uma mensagem ao mail seguinte:
info@via-mobilis.pt
12. Força maior
A responsabilidade de um ou outro das partes não poderá ser
procurada se a execução do contrato é atrasada ou impedida em
razão de caso de força maior ou de um caso fortuito, devido a
outra parte ou de um terço ou de causas externas como os
conflitos sociais, intervenção das autoridades civis ou militares, de
catástrofes naturais, de incêndios, estragos das águas, interrupção
da rede de telecomunicações ou a rede eléctrica.
13. Direito à imagem
Salvo disposição em contrário por escrito por carta registada com
aviso de receção ou numa cláusula de confidencialidade
acrescentada ao contrato e de acordo com as disposições relativas
ao direito à imagem e ao direito ao nome, o cliente autoriza a ECI,
como parte da sua comunicação e da sua publicidade, a utilizar e
reproduzir a sua imagem (logótipo, imagem gráfica, fotos de
anúncios).
14. Propriedade intelectual
Todos os elementos do site ECI que sejam visuais ou sonoros,
incluindo a tecnologia subjacente, são protegidos pelo direito do
autor, das marcas e patentes. São a propriedade exclusiva da ECI.
O utilzador da internet que dispõe de um site Internet
pessoalmente e que deseja colocar, para um uso pessoal, sobre o
seu site uma relação simples que retorna directamente aos sites
da ECI, deve obrigatoriamente pedir a sua autorização escrita e
prévia. Todos os casos, qualquer relação não autorizado, deverá
ser retirado a simples pedido da ECI.
15. Duração
As presentes condições aplicam-se durante toda a duração de
posta em linha dos serviços oferecidos por ECI.
16. Confidencialidade
ECI leva a efeito todos os meios para assegurar a
confidencialidade e a segurança dos dados transmitidos sobre o
web. A esse respeito, os sites Internet utilizam um módulo
protegido de pagamento tipo SSL (Secure Socket Layer).
17. Disposições diverses
Qualquer queixa ou contestação deve ser transmitidas por escrito
com acuso de recibo ao endereço seguinte :
EUROPE CAMIONS INTERACTIVE Le moulin Collot BP 167
88500 Ambacourt – FRANÇA. O presente contrato sujeito a lei
francesa. No caso de diferendo relativo à interpretação ou à
execução dos seus acordos, as partes procurarão, antes de
qualquer acção contenciosa, um acordo amigável e
comunicar-se-ão para esse efeito todos os elementos de
informação necessária. Na falta de regulamento amigável do litígio
num prazo máximo de um mês, será único um competente no caso
de litígio de qualquer natureza ou contestação relativa à formação
ou execução da encomenda, o tribunal de comércio de Epinal,
FRANÇA. Se o cliente é um não profissional, o tribunal competente
no caso de litígio será o do domicílio do réu. As partes elegem
domicílio aos endereços indicados sobre a nota de encomenda
pelo Utilizador e ao endereço escrito no site do Vendedor. Nenhum
documento posterior, nenhuma modificação do contrato qual que
seja a forma não produzirá efeito entre as partes sem estar a tomar
a forma duma alteração devidamente datada e assinada por elas.
Se uma qualquea das estipulações do presente contrato se
provava nulo ao olhar de uma regra de direito em vigor ou de uma
decisão judicial que tem-se tornado definitiva, então teria
considerado não escrita, sem, no entanto, provocar a nulidade do
contrato nem alterar a validade das suas outras disposições. O
facto de qualquer uma das partes não reivindique a aplicação de
cláusula qualquer do contrato ou concordar com o seu não
cumprimento, que seja de maneira permanente ou temporária, não
poderá ser interpretada como renúncia por esta parte aos direitos
que decorrem para ela da referida cláusula.
18. Informações da empresa Europe Camions Interactive
E-mail: info@via-mobilis.pt
Tel: +33.3.29.30.47.87 – Fax: +33.3.29.37.09.09
Sede social: EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANÇA
R.C. Mirecourt B 408 901 916
Código APE 6312Z
SARL com capital de 55 000 €
N° de contribuinte: FR13408901916

