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1. Bem-vindo
Olá, tudo bem?
Bem-vindo ao site e aplicativo do Lesgow em https://www.lesgow.com (“Plataforma”).
A Nossa Plataforma é operada pelo LESGOW PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 44.396.257/0001-07 (“nós”,
“nos”, “nosso”, “Lesgow”).
O acesso e a utilização dos serviços disponíveis em nossa Plataforma estão sujeitos aos
termos e condições estabelecidos nesta página ("Termos de Uso" ou “Contrato”), bem
como à nossa Política de Privacidade.
Ao utilizar nossa Plataforma, você concorda com nossos Termos de Uso. Devido a isso,
indicamos que leia atentamente o presente Contrato com atenção, pois ele contém
informações referentes aos seus direitos e limitações legais quanto a esses direitos, além
de um artigo referente à legislação aplicável e ao foro para resolução de conflitos.
Caso tenha uma conta no Lesgow e deseje rescindir o presente Termo de Uso, é possível
fazê-lo a qualquer momento. Basta encerrar sua conta e parar de acessar ou usar a
nossa Plataforma.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso canal de
atendimento: atendimento@lesgow.com.br.
Toda vez que houver menção aos termos “você”, “seu”, “sua”, estamos nos referindo ao
indivíduo, empresa, organização comercial ou outra pessoa jurídica que utiliza a
Plataforma.

2. Nossos Termos de Uso
Estão sujeitos ao Contrato todos os colaboradores, clientes, fornecedores e demais
partes com as quais o Lesgow tenha relacionamento.
De tempos em tempos, podemos alterar nossos Termos de uso, sendo certo que a
última versão válida estará disponível em nosso site. Por favor, volte regularmente para
garantir que você está ciente de quaisquer variações que possamos fazer.
Neste ato, você reconhece e concorda que a continuidade no acesso ou uso da nossa
Plataforma após tais modificações indicam sua anuência aos Termos de Uso atualizados
ou modificados. Se você não concordar com tais alterações, pedimos que não utilize
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nossa Plataforma. Estes Termos de Uso foram atualizados pela última vez na data
indicada na capa deste documento.

3. Disponibilidade da Plataforma
Fazemos o possível para garantir que nossa Plataforma seja atualizada e livre de bugs,
mas, infelizmente, não podemos prometer que será. Portanto, você é o único
responsável por implementar suas próprias medidas de segurança e proteção na
internet.
Os materiais postados em nossa Plataforma são fornecidos apenas para fins de
informação geral e para informá-lo sobre nós e nossas novidades, recursos, produtos e
serviços. Estas informações não pretendem ser qualquer forma de conselho e não
devem ser consideradas como tal. Qualquer confiança que você possa depositar nas
informações da Plataforma é por sua própria conta e risco.
O acesso a nossa Plataforma será permitido em uma base temporária e nos reservamos
o direito de suspender ou encerrar o acesso a qualquer parte dele a qualquer momento,
sem aviso prévio.
Atualizamos nosso site e aplicativo regularmente e nos reservamos o direito de
adicionar, remover e alterar a Plataforma ou seu conteúdo a qualquer momento, sem
aviso prévio.

4. Utilização da Plataforma
Como condição para o uso da Plataforma, você garante que (i) todas as informações
fornecidas por meio da Plataforma ao Lesgow são verdadeiras, precisas, atuais e
completas; (ii) se for titular da conta, protegerá as informações da sua conta,
supervisionará e será totalmente responsável pelo eventual uso da conta por alguém
além de você; (iii) tem a partir de 18 (dezoito) anos de idade (em algumas jurisdições, a
legislação local pode ter outros requisitos de idade) para se registrar em uma conta, usar
a Plataforma e contribuir com nossos sites; e (iv) detém autoridade legal para celebrar
este Contrato e usar a Plataforma.
O Lesgow não coleta, sabidamente, as informações de qualquer indivíduo menor de 18
anos de idade. Retemos o direito de, a nosso exclusivo critério, negar a qualquer
indivíduo o acesso à Plataforma, a qualquer momento e por qualquer motivo, incluindo,
sem limitações, a violação destes Termos de Uso.
Ao criar uma conta do Lesgow para fins comerciais e aceitar o presente Contrato em
nome de uma empresa, organização ou outra pessoa jurídica, você declara e garante que
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tem autorização para tal e autoridade para vincular a referida entidade ao presente
Contrato. Nesse caso, as palavras “você” e “seu/sua” usadas neste Contrato se referirão
à tal entidade, e o indivíduo que atua em nome da empresa será denominado
“Representante comercial”.
No uso da Plataforma, você poderá encontrar links para sites e aplicativos de terceiros
ou interagir com sites e aplicativos de terceiros. Observe que os sites e aplicativos de
terceiros podem exibir publicamente o conteúdo compartilhado. Os referidos terceiros
podem cobrar uma taxa pelo uso de alguns conteúdos ou serviços fornecidos nesses
sites ou por meio deles. Sendo assim, faça as investigações que julgar necessárias ou
apropriadas antes de realizar transações com terceiros, a fim de determinar se haverá
encargos incorridos. Quando aplicável, os detalhes fornecidos pelo Lesgow sobre
valores, taxas ou encargos referentes aos conteúdos ou serviços de terceiros serão
somente para fins informativos e para a conveniência das partes envolvidas. As
interações com os sites e aplicativos de terceiros são de sua responsabilidade. VOCÊ
RECONHECE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE O LESGOW NÃO É RESPONSÁVEL DE
QUALQUER FORMA PELOS REFERIDOS SITES OU APLICATIVOS DE TERCEIROS.
Alguns conteúdos exibidos ou acessados de outra forma por você, por meio da
Plataforma, são usados para fins comerciais. Você concorda e compreende que Lesgow
poderá colocar anúncios e promoções no ambiente da Plataforma.
Você é responsável por tomar todas as providências necessárias ao acessar nossa
Plataforma. Em particular, você é responsável por garantir que seu computador e/ou
dispositivo portátil seja compatível com nossa Plataforma.
Você é responsável por garantir que todas as pessoas que acessam nossa Plataforma por
meio de sua conexão com a internet estejam cientes destes Termos de Uso.
Nossa Plataforma deve ser usada apenas por aqueles que podem acessá-la de dentro do
território brasileiro. Caso você opte por acessar nosso site de locais fora do Brasil, será
responsável pelo cumprimento das leis locais.
Queremos que você e outras pessoas aproveitem nossa Plataforma ao máximo. Ao fazer
isso, pedimos que observe as seguintes regras:
1. você não tem permissão para usar, ou fazer com que outros usem, qualquer

sistema automatizado ou software para extrair conteúdo ou dados de nossa
Plataforma para fins comerciais, exceto quando você ou qualquer terceiro
aplicável tenha firmado um contrato por escrito conosco que permita tal
atividade;
2. você concorda em não usar nossa Plataforma para qualquer propósito ilegal ou
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3.
4.

5.

6.

7.

não autorizado e concorda em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ao
seu uso de nosso Serviços Online, incluindo direitos autorais e outras leis de
propriedade intelectual;
você não deve tentar restringir terceiros de utilizar nossa Plataforma ou
encorajá-los a violar nossos Termos de Uso;
você não deve interferir em nossa Plataforma ou em quaisquer servidores ou
redes conectadas ao nosso site, incluindo a transmissão de worms, vírus,
malware, spyware ou qualquer outro código de natureza destrutiva, maliciosa ou
perturbadora;
você não deve injetar conteúdo ou código ou de outra forma alterar ou interferir
na forma como qualquer página de nossos Serviços Online é processada ou
exibida no navegador ou dispositivo de um usuário;
você não deve: (i) alterar, modificar ou alterar nossa Plataforma; (ii) modificar ou
alterar outro site de modo a implicar imprecisamente uma associação com nosso
site, aplicativo ou conosco; e
você não deve acessar nossa Plataforma por meios não autorizados por escrito
com antecedência, incluindo dispositivos automatizados, scripts, bots, spiders,
crawlers ou scrapers (exceto para tecnologias de mecanismo de pesquisa padrão).

Se você violar qualquer um de nossos Termos de Uso, ou qualquer um dos outros termos
e políticas, sua capacidade de acessar e usar nossa Plataforma pode ser encerrada por
nós imediatamente.

5. Contratações Adicionais
O Lesgow poderá oferecer também outros serviços que podem ser regidos por termos
ou contratos adicionais. Caso você utilize esses outros serviços, os termos adicionais
serão disponibilizados e se tornarão parte destes Termos de Uso, exceto quando os
referidos termos adicionais excluírem ou substituírem expressamente o presente
Contrato.

6. Acessando sua conta
Ao registrar uma conta em nossa Plataforma, você compreende que os detalhes da sua
conta são pessoais e, devido a isso, deve manter tais informações confidenciais. Teremos
o direito de tratar qualquer ação realizada por meio de sua conta como sendo realizada
por você. Você deve nos notificar imediatamente se tiver motivos para acreditar que os
detalhes de sua conta podem ter sido comprometidos ou usados por outra pessoa. Nós
nos reservamos o direito de suspender ou encerrar seu acesso à sua conta por qualquer
motivo a nosso critério.
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7. Privacidade
Quaisquer informações pessoais publicadas ou enviadas de outra forma no âmbito da
Plataforma serão usadas em conformidade com a nossa Política de privacidade,
disponível no site: www.lesgow.com.

8. Propriedade Intelectual
Nosso site e seu conteúdo são protegidos por certos direitos, incluindo direitos de
propriedade intelectual registrados e não registrados (“Direitos”). Esses Direitos
pertencem a nós ou aos nossos licenciados. Nós e nossos licenciados nos reservamos
expressamente todos os direitos em e para nossa Plataforma e seu conteúdo. Em
particular, nos reservamos todos os direitos no nome “Lesgow”, o logotipo "lesgow", o
nome de domínio “www.lesgow.com” e todos os nomes de domínio relacionados,
marcas registradas, logotipos, nomes de marcas e / ou nomes comerciais que aparecem
em nossa Plataforma. Nada neste Contrato concede a você quaisquer direitos legais
sobre nossa Plataforma ou seu conteúdo, exceto os necessários para permitir que você
acesse e use nossa Plataforma de acordo com estes Termos de Uso. O uso de qualquer
marca registrada em nosso site é estritamente proibido, a menos que você tenha nossa
permissão prévia por escrito.
Você só pode ver, imprimir, usar, citar e citar nossa Plataforma seu conteúdo para seu
uso pessoal e não comercial, desde que nos dê o devido reconhecimento quando
apropriado e não remova nossos direitos autorais ou outros avisos de propriedade.
Qualquer uso que você fizer da Plataforma ou de seu conteúdo de uma forma não
expressamente permitida por nossos Termos de Uso pode significar que você está
infringindo nossos direitos e/ou os direitos de nossos licenciados. Nós e nossos
licenciados nos reservamos todos os direitos e recursos disponíveis em relação a
qualquer violação.
Você pode criar um link para qualquer página da nossa Plataforma, desde que o faça
para fins não comerciais e de uma forma justa e legal e que não prejudique nossa
reputação ou tire proveito dela. Para evitar dúvidas, o site com link não deve conter
nenhum material adulto ou ilegal ou qualquer material que seja ofensivo, ofensivo ou de
outra forma censurável. Nós nos reservamos o direito de retirar a permissão de
vinculação a qualquer momento e sem aviso prévio.
Você não deve conectar-se a nossa Plataforma de forma a sugerir qualquer forma de
associação, aprovação ou endosso de nossa parte onde não houver e você não deve
remover, ocultar ou modificar de qualquer forma qualquer anúncio, aviso de direitos
autorais ou outras informações em nossa Plataforma. Nossa Plataforma não deve ser
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enquadrada em nenhum outro site.
Nossa Plataforma pode conter links para sites e serviços de terceiros. Se você decidir
visitar qualquer site de terceiros ou usar um serviço de terceiros, ou comprar produtos
desses terceiros, você o faz por sua própria conta e risco. É sua responsabilidade
certificar-se da reputação de terceiros e dos serviços que eles oferecem. Não somos
responsáveis pelo conteúdo, precisão ou opiniões expressas em sites ou serviços de
terceiros. Sua navegação e interação em qualquer outro site ou o uso de outros serviços,
incluindo sites e serviços que possuem um link para ou a partir de nossa Plataforma,
estão sujeitos às próprias regras e políticas dessa operadora. Em particular, sites de
terceiros irão processar suas informações pessoais de acordo com seus próprios avisos
de privacidade. Leia todas as políticas, termos e condições de terceiros aplicáveis antes
de continuar.

9. Responsabilidade
As informações, o software, os serviços publicados ou fornecidos na Plataforma poderão
incluir imprecisões ou erros, incluindo a disponibilidade e preços incorretos para os
eventos. O Lesgow não garante a precisão e se isenta de qualquer responsabilidade em
relação a erros ou outras imprecisões relacionadas à descrição, data, avaliações, preços e
quaisquer outras informações disponíveis sobre os eventos e bares.
O Lesgow não faz declarações de qualquer tipo sobre os eventos e bares na Plataforma.
Dessa forma, a inclusão das informações na Plataforma não constitui endosso ou
recomendação e tampouco será garantida pelo Lesgow.
Você, de forma irrevogável e irretratável, neste Contrato, está ciente e de acordo que o
Lesgow se isenta de qualquer dano direto, indireto, punitivo, incidental, especial ou
emergente, ou ainda pela perda de rendimentos, lucros, itens intangíveis, dados,
contratos, uso de recursos financeiros, ou perdas ou danos resultantes ou conexas à
interrupção de negócios de qualquer tipo, oriundas ou vinculadas de qualquer forma ao
seu acesso, exibição ou uso da Plataforma.
Se o Lesgow for responsabilizado por perdas ou danos oriundos ou vinculados de alguma
forma ao seu uso da Plataforma, a responsabilidade do Lesgow, em hipótese alguma,
excederá, no montante a seguir, o que for maior (a) as taxas das transações pagas às ao
Lesgow pelas transações realizadas por meio da Plataforma que deram margem à
reivindicação, ou (b) cem reais (R$ 100,00).
Os consumidores têm certos direitos legais ao usar nossa Plataforma. Também são
conhecidos como “direitos legais”, pois são derivados de leis como a Lei dos Direitos do
Consumidor de 2015. Nada nestes Termos de Uso afeta esses direitos. Em particular, não
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excluímos nossa responsabilidade por: (a) morte ou danos pessoais causados por
negligência; (b) fraude ou deturpação fraudulenta; ou (c) qualquer assunto para o qual
seria ilegal limitar ou excluir nossa responsabilidade.
Nada nestes Termos de Uso afeta nossa responsabilidade para com você em relação aos
produtos ou serviços que você adquire de nós. Nossa responsabilidade para com você
em relação à compra de produtos ou serviços de nós será conforme estabelecido em
política específica.

10. Disposições gerais
Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno
cumprimento deste Contrato de prerrogativas decorrentes dele ou da lei, não
constituirão novação ou renúncia, nem afetará o exercício de quaisquer direitos aqui
previstos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.
Se atualizarmos o termos do Contrato e/ou procedimentos, publicaremos essas
mudanças em nosso site e/ou aplicativo, através da atualização deste Termos de Uso,
para mantê-lo ciente.
Caso se perceba que uma disposição é nula, as disposições restantes deste Contrato
permanecerão em pleno vigor e um termo válido substituirá o termo nulo, refletindo
nossa intenção, tanto quanto possível.

11. Lei aplicável e resolução de conflitos
Nosso objetivo é sempre resolver potenciais atritos de forma amigável. Caso esgotadas
todas as hipóteses neste sentido, informamos que o presente Contrato será interpretado
segundo a legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro da Comarca de
São Paulo para dirimir qualquer litígio ou controvérsia provenientes da utilização da
Plataforma, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou funcional
pela legislação aplicável.

12. Versões dos Termos de Uso
Versão

Item modificado

Modificação

1
2
3
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Motivo

Data
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