
Termos e Condições de Uso - Qual Carro 

Termos e Condições Gerais de Uso 

Seja bem-vindo!  

Antes de utilizar o Qual Carro, por favor, leia atentamente os presentes Termos e Condições 

Gerais de Uso. A leitura integral do presente documento é importante para a sua proteção, para 

a proteção da solução Qual Carro, bem como de terceiros, além de garantir, para você, o melhor 

uso das nossas funcionalidades. 

Sem prejuízo da compreensão completa e leitura total dos presentes TERMOS E CONDIÇÕES 

GERAIS DE USO, apresentamos a você um sumário de seus pontos mais importantes, incluindo 

principais disposições e limitações de direitos. 

1. Estes Termos e Condições são um contrato aceito por você no momento em que faz uso 

da solução Qual Carro, independentemente de qualquer outra forma de aceitação.  

2. No uso de nossa solução você deve obedecer a legislação vigente, a moral, a ordem 

pública e estes Termos e Condições. 

3. Você deverá respeitar os direitos de propriedade intelectual da solução Qual Carro. 

4. A solução Qual Carro não se responsabiliza por danos decorrentes dos negócios 

conduzidos por terceiros, usuários ou não, pois sua atuação se limita a recomendação de 

modelos de carros de acordo com o seu perfil, volume de negócios e tendências de mercado. 

5. Você deve aceitar a Política de Privacidade da solução Qual Carro que integra estes 

Termos e Condições. 

6. Você é integralmente responsável por todos os atos praticados por você. Da mesma 

forma, você também é responsável pela veracidade das informações fornecidas para o registro 

da conta. 
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1.  PARTES E OBJETO: 

Estes Termos e Condições (“TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO”) são um contrato entre 

você (“você” ou “usuário”) e a solução Qual Carro (“solução Qual Carro” ou “aplicativo Qual 

Carro”) para regular o uso que você fará do aplicativo Qual Carro. 

2.  CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO: 



2.1. Aceite: Você reconhece e concorda que a utilização do aplicativo Qual Carro implica na 

compreensão, aceitação expressa e irrestrita e vinculação automática aos presentes TERMOS E 

CONDIÇÕES GERAIS DE USO, independentemente de qualquer outro procedimento. Caso tenha 

alguma objeção a quaisquer itens, diretrizes, condições previstas neste TERMOS E CONDIÇÕES 

GERAIS DE USO atual ou futuramente ou caso por qualquer motivo, não se sinta satisfeito com 

o aplicativo Qual Carro, você poderá cessar imediatamente o uso. 

2.2. Responsabilidade: Você reconhece e aceita que o uso do aplicativo Qual Carro será feito por 

sua exclusiva conta, risco e responsabilidade, e se compromete a utilizar o aplicativo e todas as 

suas ferramentas de acordo com a legislação vigente, a moral, a ordem pública, estes TERMOS 

E CONDIÇÕES GERAIS DE USO, abstendo-se de utilizar o aplicativo para realizar atividades ilícitas, 

imorais ou que de qualquer forma atentem contra direitos de terceiros. 

2.3. Conta e Acesso: Ao criar uma conta no aplicativo, você declara que todas as informações 

fornecidas, incluindo, sem limitação, qualquer tipo de informação de identificação pessoal e 

outras informações sensíveis ou confidenciais de sua propriedade ou relacionadas a você são 

verdadeiras, bem como assume a responsabilidade pela atualização de seus dados em sua conta, 

objetivando a manutenção da veracidade das informações fornecidas. 

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE: 

3.1. Privacidade: A solução Qual Carro possui política expressa sobre privacidade dos dados 

(“Política de Privacidade”). As informações de cadastro e demais informações sobre os usuários 

estão sujeitas ao tratamento definido na referida política. Tal documento constitui parte 

integrante e indissociável destes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO e deverá ser lido 

atentamente por todos os usuários. 

3.2 Confidencialidade: A solução Qual Carro garante a confidencialidade das informações 

fornecidas pelo usuário no momento de cadastro. O usuário está ciente de que, nos termos da 

Lei em vigor, tais informações, bem como quaisquer outros dados coletados durante o uso do 

aplicativo, poderão ser divulgados às autoridades competentes para fins de investigações de 

eventuais ilícitos cometidos pelo usuário. 

3.3. Uso e Cessão de dados: Você autoriza o uso e armazenamento de informações dos dados 

coletados e compartilhados para aprimoramento da experiência online única e personalizada 

pela solução Qual Carro. Você reconhece e concorda expressamente que a base de dados da 

solução Qual Carro poderá ser cedida ou transferida a terceiros com a finalidade única e 

exclusiva de dar continuidade à atividade prestada pela Qual Carro. 

4.  GARANTIAS E RESPONSABILIDADE: 

4.1. Disponibilidade de Atendimento: O aplicativo Qual Carro depende de requisitos técnicos 

para seu funcionamento, tais como qualidade da internet do usuário e configurações do 

dispositivo utilizado para acesso ao aplicativo. Dessa forma, a solução Qual Carro não garante a 

disponibilidade, acesso e continuidade do funcionamento do aplicativo ou de suas 

funcionalidades, não sendo responsável por danos ou prejuízos causados em caso de 

indisponibilidade ou falhas nos serviços. 

4.2. Conteúdos e Serviços de Terceiros: A solução Qual Carro poderá colocar à disposição dos 

usuários “links” e ferramentas de busca que permitam aos usuários o acesso a websites de 

titularidade de outras entidades. Você reconhece e aceita que a utilização dos serviços e 

conteúdos dos websites acessados por meio desses “links” será feita por sua exclusiva conta, 



risco e responsabilidade e isenta a solução Qual Carro de responsabilidade de qualquer natureza 

relativa aos websites e conteúdos acessados pelos links.  

4.2.1. A solução Qual Carro não será responsável por danos e prejuízos resultantes da utilização 

e contratação dos conteúdos e dos serviços de terceiros, bem como pela licitude, utilidade, 

veracidade, exatidão e atualidade dos conteúdos e informações relacionados aos produtos e 

serviços de outras entidades. Desta forma, eventuais prejuízos em que o usuário venha a 

incorrer, incluindo, mas sem limitação, danos diretos e indiretos, materiais, morais, lucros 

cessantes serão de inteira responsabilidade do usuário anunciante.  

4.2.2. Qualquer reclamação ou ação legal que venha a ser necessária deve ser direcionada pelo 

usuário ao terceiro que gerou o dano ou prejuízo. 

4.3. Permissões: Sem prejuízo dos conteúdos e utilidades descritos nestes TERMOS E 

CONDIÇÕES GERAIS DE USO, a solução Qual Carro se reserva o direito de introduzir novas 

facilidades, serviços ou ferramentas com o intuito de enriquecer a experiência do usuário no uso 

do aplicativo. É possível que alguns servidores guardem, em sua memória cachê, cópias das 

páginas consultadas por você no aplicativo com o objetivo de melhorar a velocidade de tráfego 

nestas páginas. Você consente expressamente com esta guarda, sem prejuízo de outras 

possibilidades reservadas à solução Qual Carro nos termos da Política de Privacidade. 

4.4. Propriedade: A solução Qual Carro não é a proprietária dos modelos de veículos 

recomendados, não assumindo, portanto, qualquer responsabilidade em razão dos veículos 

recomendados pelo aplicativo e, porventura, adquiridos pelos usuários. 

4.5. Cobrança dos serviços prestados: O acesso ao aplicativo Qual Carro é gratuito, sendo 

facultada a criação de áreas de acesso exclusivo a clientes ou para terceiros especialmente 

autorizados.  

4.6. Dados e Informações dos veículos: Os valores dos veículos apresentados expressam preços 

médios de veículos no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para 

negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados variam em função da região, 

conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de 

oferta e procura por um veículo específico.  

4.6.1. As imagens apresentadas na solução Qual Carro são meramente ilustrativas, não 

expressando com exatidão o produto recomendado.  

4.6.2. A solução Qual Carro não se responsabiliza pela exatidão das informações oferecidas.  

4.6.3. O usuário não deve ter como pressuposto que tais serviços e informações serão 

adequados aos seus objetivos particulares. 

5.  PROPRIEDADE INTELECTUAL: 

5.1. Proteções: Você reconhece que estão protegidos por direitos de propriedade intelectual da 

solução Qual Carro ou de terceiros a totalidade: a) dos elementos do aplicativo e de cada uma 

de suas ferramentas; b) das informações e conteúdos materiais do aplicativo; c) das estruturas, 

seleções, ordenações e apresentações dos conteúdos do aplicativo; e d) dos programas 

operacionais utilizados pelo aplicativo. 

5.1.1 O nome da solução Qual Carro, seu logotipo, o nome de domínio para acesso na Internet, 

bem como todos os elementos característicos da tecnologia desenvolvida, sob a forma da 



articulação de bases de dados, constituem marcas registradas e propriedades intelectuais 

privadas e todos os direitos decorrentes de seu registro são assegurados por lei.  

5.1.2. Alguns direitos de uso podem ser cedidos pela solução Qual Carro em contrato ou licença 

especial, que pode ser cancelada a qualquer momento se não cumpridos os seus termos.  

5.1.3 As marcas registradas da solução Qual Carro só podem ser usadas publicamente com 

autorização expressa. O uso destas marcas registradas em publicidade e promoção de produtos 

deve ser adequadamente informado.  

5.2. Vedações: Salvo mediante expressa e inequívoca autorização da solução Qual Carro ou, 

conforme o caso, dos terceiros titulares dos direitos correspondentes, você não poderá 

reproduzir, exibir, copiar, transformar, modificar, desmontar, realizar engenharia reversa, 

distribuir, alugar, fornecer, colocar à disposição do público, através de qualquer modalidade de 

comunicação pública, qualquer dos elementos referidos no parágrafo anterior. 

5.2.1 Fica terminantemente proibida a utilização de textos e imagens ou qualquer outro 

elemento incluído ou disponível no aplicativo para sua posterior inclusão, total ou parcial, em 

websites ou quaisquer veículos alheios ao aplicativo sem a expressa e inequívoca autorização 

prévia e por escrito da solução Qual Carro. Você deverá abster-se de manipular quaisquer 

dispositivos técnicos estabelecidos pela solução Qual Carro ou por terceiros para proteção de 

seus direitos, quer seja no aplicativo ou em qualquer dos materiais, elementos ou informação 

obtida através do aplicativo. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1. Modificações: Estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO regem a relação entre a solução 

Qual Carro e você. A solução Qual Carro poderá modificar estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

DE USO e demais políticas aplicáveis sempre que for necessário refletir alterações da lei ou 

mudanças em suas ferramentas.  

6.1.2. Você deverá consultar regularmente os TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO e demais 

políticas aplicáveis. A solução Qual Carro poderá postar avisos informando a existência de 

modificações nesses TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO nesta página. Algumas disposições 

destes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO podem ser substituídas por termos ou avisos 

legais expressos localizados em determinadas páginas do aplicativo.  

6.1.3. Havendo alterações das utilidades, ferramentas e de novas funcionalidades, tais 

alterações entrarão em vigor imediatamente, sendo responsabilidade do usuário a verificação 

das condições aplicáveis no momento da utilização do aplicativo. Se você não concordar com os 

termos alterados, você deverá descontinuar o uso do aplicativo. 

6.2. Duração e Término: A disponibilização das ferramentas e funcionalidades do aplicativo Qual 

Carro tem duração indefinida, ressalvadas as disposições em contrário relativas a 

funcionalidades específicas. Sem prejuízo das disposições anteriores, a solução Qual Carro se 

reserva o direito de decidir sobre a modificação, encerramento, suspensão ou interrupção das 

funcionalidades oferecidas, podendo fazê-lo, unilateralmente e a qualquer momento, sem a 

obrigatoriedade de prévio aviso aos usuários. 

6.3. Resolução de conflitos: Estes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO serão interpretados de 

acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Todos os litígios oriundos do presente 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO ou com ele relacionados serão submetidos à jurisdição 



exclusiva do Foro da Comarca de São Paulo (SP), ou, caso o demandante seja a solução Qual 

Carro, esta poderá a seu critério iniciar a demanda no foro do domicílio do usuário. 

6.4. Comunicações: A solução Qual Carro compromete-se a enviar determinadas informações 

relacionadas às suas utilidades e ferramentas ou outras informações adicionais que a lei exigir 

em formato eletrônico, seja por e-mail (endereço especificado por você quando criou sua conta 

no aplicativo) ou demais meios eletrônicos disponíveis, como notificações via push e ainda por 

meio físico por escrito, enviado por correios ao endereço indicado em sua conta.  

6.4.1. Os avisos enviados a você via e-mail serão considerados entregues e recebidos na data da 

transmissão do e-mail. Você tem o direito de retirar o consentimento para receber essas 

informações, mas se o fizer, a solução Qual Carro reserva-se o direito de cancelar sua Conta.  

6.4.2. Podemos ainda enviar-lhe comunicações com divulgações sobre promoções, pacotes, 

novidades ou outras informações sobre a Qual Carro e/ou sobre empresas parceiras. 

6.5. Renúncia e autonomia das disposições: Qualquer omissão ou tolerância na exigência do fiel 

cumprimento dos termos e condições destes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO, ou no 

exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará 

o direito da solução Qual Carro em exercê-lo a qualquer tempo. Outrossim, a renúncia a 

qualquer desses direitos somente será válida se formalizada por escrito, bem como a nulidade 

ou invalidade de qualquer previsão destes TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO não 

prejudicarão a validade e eficácia das demais disposições. 


