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ACORDO DE USUÁRIO № 

 

Mês   Dia   Ano  

 

De uma parte, Eurospektras, UAB, com NIPC 126206243, representada pelo seu Diretor Artem 

Sokurenko, de agora em diante chamado Administrador. E de outra 

___________________________, com NIPC ______________________, representada por 

_________________, de agora em diante chamado Usuário, assinam este acordo sobre os Termos e 

Condições de uso da base de dados www.cargo.es e seus serviços adicionais. Quando se faça 

referência a ambas partes em conjunto se denominarão "Partes". 

 

1. Objeto do acordo 
1.1. Com a assinatura desse acordo, o Usuário é autorizado a utilizar a base de dados de 

www.cargo.es e outros serviços de www.cargo.es. Assim como o Administrador se 

compromete a levar a cabo este acordo seguindo as condições que se indicam abaixo. 

1.2. O Usuário se compromete a cumprir as regras e as normas de uso do site www.cargo.es, 

assim como as condições deste acordo e leis jurídicas que regulam a difusão de dados em 

internet. 
 

2. Obrigações das Partes 
2.1. Usuário se compromete a: 

2.1.1. Usar a base de dados de www.cargo.es para suas necessidades com a garantia de que 

não facilitará a terceiros seu nome de usuário e senha, assim como a garantir que seus 

dados de Nome de usuário e senha, não serão transmitidos, vendidos, entregados ou 

divulgados por qualquer outro método a terceiros durante a vigência deste acordo, nem 

tampouco, uma vez que finalize o mesmo; 

2.1.2. Publicar em www.cargo.es somente informações reais e verídicas, de tal forma que 

não se infrinjam os direitos de outras pessoas; 

2.1.3. Publicar e cancelar anúncios em www.cargo.es seguindo as regras de publicações 

indicadas no site www.cargo.es; 

2.1.4. Colocando-o toda a responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos que possam ser 

causados por publicar informações falsas, assim como também se comprometem em 

compensar financeiramente todos os danos para o administrador e terceiros; 

2.1.5. Pagar em tempo e forma todas as faturas apresentadas pelo Administrador; 

2.1.6. Não abusar das possibilidades que dá www.cargo.es, tentando melhorar ou 

desvalorizar a qualificação de outros usuários dando opiniões não justificadas. 

2.2. O Administrador se compromete a: 

2.2.1. Comprovar o Nome de Usuário e a senha, no máximo em dois dias úteis uma vez 

que seja assinado o acordo e informar ao usuário se foi aprovado ou negado seu acesso; 

2.2.2. Informar ao Usuário sobre as mudanças de serviços que oferece www.cargo.es 

publicando os correspondentes avisos no site de www.cargo.es; 

2.2.3. Oferecer ao Usuário a possibilidade de utilizar a base de dados de www.cargo.es. 

Isto é, receber e publicar informações relacionadas com ofertas de cargas e transportes. 

Assim como também, publicar e ler outras notícias relacionadas com os serviços de 

transporte e logística facilitada por outros usuários de www.cargo.es. Ademais de 

indicar-lhe que www.cargo.es pode ter outros serviços extras com custos adicionais. 

2.2.4. Oferecer ajuda ao usuário de www.cargo.es, os dias úteis e dentro do horário 

comercial, por telefone ou e-mail ou através de anúncios publicados no site 

www.cargo.es. 

 

3. Solicitação de uso de www.cargo.es 
3.1. Os requisitos fundamentais da base de dados existente em www.cargo.es estão baseados 

neste acordo e nas normas de uso publicadas no site www.cargo.es. Em qualquer momento 

o Administrador poderá alterar estas normas. Com a assinatura deste acordo o Usuário dá a 
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conhecer que conhece todas as regras e obrigações que recaem sobre ele. Quando o 

Administrador publique uma modificação das normas e/ou regras de uso, o Usuário deverá 

lê-las e familiarizar-se com elas. 

3.2. Se o Administrador detecta que o usuário não cumpre as regras e normas de uso, pode 

limitar os direitos de uso da base de dados ou dar por terminado o acordo sem aviso prévio. 

3.3. O nome de usuário e senha dados ao Usuário deverá ser usado no local de trabalho 

(computador). Se o Usuário quer utiliza-los em outro local de trabalho (outro computador 

diferente), deverá comunicar ao Administrador. 

3.4. Pagando seu custo, o Usuário tem o direito de usufruir dos serviços adicionais de 

www.cargo.es (envio de SMS desde www.cargo.es, publicação de avisos rápidos nas 

primeiras páginas de www.cargo.es recebimento de SMS sobre novas notícias, etc.). As 

informações sobre estes serviços extras estão publicadas em www.cargo.es e podem ser 

consultadas a qualquer momento. O Administrador se reserva o direito de limitar o uso do 

site (um máximo de um dia útil) para realizar tarefas de mantimento ou renovação. O 

Administrador não se faz responsável se o motivo pelo qual não se pode utilizar 

www.cargo.es é alheio a ele. 

3.5. Para visualizar corretamente a informação publicada em www.cargo.es o Usuário deve 

utilizar navegadores como Internet Explorer 7 ou Firefox 1.5, ou versões mais atualizadas 

destes navegadores. 

 

4. Pagamento 
4.1. O uso dos serviços e informações mostradas em www.cargo.es é condicional e 

temporariamente gratuita. 

4.2. O Administrador se reserva o direito de fazer com que todos ou alguns dos serviços que 

oferece www.cargo.es sejam de pagamento. Os preços para as publicações de notícias 

(cargas, caminhões, transportes, motoristas, etc.) e revisão das noticias publicadas por 

outros usuários de www.cargo.es serão publicadas em www.cargo.es e é complementária a 

este acordo. 

4.3. Depois de receber a notificação de pagamento, se indicará ao Usuário o tempo e o número 

de postos de trabalho (computadores) predeterminados. 

4.4. Os serviços extras (envio de SMS desde www.cargo.es, publicações de avisos rápidos nas 

primeiras páginas de www.cargo.es, recebimento de SMS sobre novas notícias, etc.) não 

estão incluídos nos preços de uso de www.cargo.es. Os custos destes serviços extras estão 

publicados em www.cargo.es. 

4.5. O Usuário deverá pagar as faturas antes de haver transcorrido 3 dias desde a recepção das 

mesmas. As faturas se enviam ao Usuário por correio. 

4.6. O Administrador se reserva o direito de mudar os preços de uso dos serviços de 

www.cargo.es mas não se fará efetivo até transcorridos, ao menos, 30 dias úteis depois de 

haver sido publicado em www.cargo.es. 

4.7. O Administrador não poderá mudar os preços dos serviços de www.cargo.es, enquanto 

esteja vigente um acordo de preço que foi assinado entre ambas Partes. 

4.8. O Administrador se reserva o direito de modificar os preços, se o Usuário adota uma 

conduta inadequada. Algumas das causas podem ser: nome de usuário facilitado a terceiros 

ou incumprimento das normas e/ou regras do site www.cargo.es. 

 

5. Responsabilidades das Partes 
5.1. O Usuário é o responsável da informação que publica em www.cargo.es, assim como 

também deve garantir que os conteúdos são reais e cumprem adequadamente com as regras 

e normas estipuladas neste acordo ou publicadas no site www.cargo.es. 

5.2. Recearão sobre o Usuário todas as responsabilidades das publicações que se façam no site 

utilizando seu nome de usuário e senha, que imcumpram os compromissos que se 

estabelecem neste acordo. 

5.3. O Administrador não é o responsável da veracidade das publicações publicadas pelo 

Usuário ou outros Usuários em www.cargo.es, assim como também não é o responsável 
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pelos danos ocasionados pela obtenção de informações errôneas publicadas pelo Usuário ou 

outros Usuários em www.cargo.es. 

5.4. Se o Usuário não realiza os pagamentos dentro dos prazos determinados, se incrementará 

um 0,02% ao preço por cada dia de atraso. 

5.5. O Administrador se guarda o direito de suspender ou interromper, sem aviso prévio, os 

serviços oferecidos ao Usuário se este imcumpre com os compromissos adquiridos neste 

acordo. O pagamento que se estabelece pelo uso dos serviços de www.cargo.es, também 

serão contabilizados quando os serviços oferecidos sejam suspensos por motivos do 

Usuário. 

5.6. Se o Administrador é informado por terceiros que a informação publicada por um Usuário 

em www.cargo.es não é real ou viola os direitos de outros Usuários deverá atuar, conforme 

as regras e normas estabelecidas, em um prazo não excedente a 2 dias úteis desde a 

notificação por e-mail. Uma vez comprovada que a publicação não é real ou viola os 

direitos de outros Usuários, se deterá imediatamente as publicações deste Usuário e se 

limitarão os serviços oferecidos. 

5.7. O Administrador se reserva o direito de interromper a publicação de um Usuário em 

www.cargo.es se toma conhecimento de que a publicação em questão não é real ou 

imcumpre as normas e/ou regras estipuladas neste acordo ou no site www.cargo.es. 

 

6. Outras condições 
6.1. Este acordo entrará em vigor desde o dia em que se assine e não terá uma data  para expirar. 

6.2. O acordo pode ser finalizado se qualquer uma das Partes notifica, por correio certificado, a 

outra Parte a intenção de finalizar o acordo. O acordo se dará por finalizado 30 dias depois 

de recebido a carta de cancelamento enviada por correio certificado. 

6.3. Para a validez do acordo, devem assinar 2 exemplares originais (um por cada uma das 

Partes), ou bem, o Usuário deve enviar assinada e carimbada (exceto pessoas físicas) uma 

cópia do acordo por fax ou e-mail. 

6.4. As alegações deste acordo deverão ser resolvidas nos tribunais da República de Lituânia, 

lugar de residência do Administrador. 

6.5. Assinando este acordo, o Usuário deve apresentar uma cópia certificada do CNPJ da 

empresa ou uma cópia do passaporte (para pessoas físicas). Se a informação indicada nestes 

documentos ou dados de contato facilitados devem ser alteradas, o Usuário deve informar 

ao Administrador antes de que transcorram 5 dias desde a data de notificação. 

 

7. Endereços e Assinaturas das Partes 

8.  

Eurospektras, UAB 
Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lituânia. 

 

NIPC: 126206243. 

NIPC Intracomunitário: LT262062413 

Lituânia 

Banco: AB Swedbank 

Número de conta: LT257300010077590003 

SWIFT: HABALT22 

Indique aqui seu endereço: 

Assinatura 

 

 

 

Diretor Artem Sokurenko 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 


