TERMO DE USO

ACORDO COM O USUÁRIO

Este Termo de Uso apresenta as “Condições Gerais” aplicáveis ao uso
dos serviços oferecidos por BRAZILIAN TRAVEL CARD, empresa com
sede na rua Guardia Vieja 181, Providencia, Santiago, Chile, adiante
denominada PROGRAMA BTC, incluindo os serviços para a aquisição
com desconto de bens, produtos e serviços publicitados no site
ww.braziliantravelcard.com
Qualquer pessoa, adiante nominada “Usuário”, que pretenda utilizar os
serviços do Programa BTC deverá aceitar este Termo de Uso, e todas
as demais políticas e princípios que o regem. A UTILIZAÇÃO DO
WEBSITE E SEUS SERVIÇOS PRESUME A ACEITAÇÃO DO
TERMO DE USO.
O Usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas
as condições estabelecidas no Termo de Uso, no ato do acesso ao
Website, assim como nos demais documentos incorporados aos
mesmos por referência, antes de seu cadastro como Usuário do
Programa BTC.
O usuário pode entrar em contato com o Programa BTC através do
formulário
de
contato
disponível
em
http://braziliantravelcard.com/contato/
O usuário concorda que, para ficar ciente de informações importantes
relativas a sua conta e manter a comunicação com a empresa, o
endereço de e-mail cadastrado será o canal de comunicação utilizado
pelo Programa BTC.

1. OBJETO

1.1

Os serviços objeto do presente Termo de Uso consistem em
colocar a disposição dos Usuários ofertas periódicas para
aquisição com desconto de produtos e/ou serviços de empresas
parceiras do Programa BTC.

1.2

Os descontos oferecidos pelas empresas parceiras só serão
validos para os portadores do cartão Brazilian Travel Card.

1.3

O Programa BTC vende o cartão Brazilian Travel Card através
do seu website por paypal e em pontos físicos no Chile.

1.4

Uma vez realizada a compra do cartão Brazilian Travel Card
através do sistema Paypal, esta é irrevogável, nos termos dos
artigos 427 e 429 do Código Civil, ressalvadas circunstâncias
excepcionais.

1.5

Cada cartão terá válida anual conforme o ano comprado, sendo
válido do dia 01 de Janeiro ao dia 31 de Dezembro de cada ano
em rigor.

1.6

O Programa BTC não vende produtos e nem presta os serviços
divulgados em nosso site, os serviços e produtos ofertados são
vendidos através de empresas terceiras.

1.7

A função do Programa BTC é divulgar e intermediar no seu
website as ofertas dos Anunciantes/Parceiros, que só serão
publicadas após uma criteriosa análise do setor de aprovação de
ofertas.

1.8

Os termos e condições das ofertas, bem como a prestação dos
serviços ou venda dos produtos, são todos estabelecidos ou
realizados diretamente pelos Parceiros. Contamos com a ajuda
dos usuários para avaliar os nossos Parceiro/Anunciantes, para
que o nível de satisfação seja mantido.

1.9

O Programa BTC utiliza os cookies para facilitar o uso e melhor
adaptar o site aos interesses do usuário. Os cookies também
podem ser utilizados para ajudar a acelerar suas atividades e
experiências futuras em nossa Página. Também utilizamos

cookies para compilar estatísticas anônimas e agregadas que
nos permitem entender como as pessoas utilizam nossa Página
e para nos ajudar a melhorar suas estruturas e conteúdos.
.
2. COMPRA DO CARTAO ATRAVÉS DO WEBSITE
2.1

Os serviços do Programa BTC estão disponíveis apenas para as
pessoas que tenham capacidade legal para contratá-los. Não
podem utilizá-los, assim, pessoas que não gozem dessa
capacidade, inclusive menores de idade.

2.2

Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel
ou outra forma de transferência do cartão Brazilian Travel Card.

2.3

O Usuário deverá completar a informação solicitada para compra
do cartão com informações exatas, precisas e verdadeiras, e
assume o compromisso de atualizar os dados pessoais sempre
que neles ocorrer alguma alteração.

2.4

O Programa BTC não se responsabiliza pela correção dos dados
pessoais inseridos por seus Usuários. Os Usuários garantem e
respondem, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e
autenticidade dos dados pessoais cadastrados.

3. MODIFICAÇÕES DO TERMO DE USO E OFERTAS
3.1. O Programa BTC poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo
de Uso, visando seu aprimoramento e melhoria dos serviços
prestados. O novo Termo de Uso entrará em vigor a partir de
sua publicação no website.
3.2. As ofertas dos Parceiros/Anunciantes poderão modificar durante
o período do Programa. O Usuário deverá verificar a validez da
oferta a traves do website do Programa BTC.
4. PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO

4.1

O Programa BTC tomará todas as medidas possíveis para
manter a confidencialidade e a segurança descritas nesta
cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser
derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que
utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas
de segurança para acessar as informações de Usuários.

5. OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
5.1 O Programa BTC não se responsabiliza pelas obrigações
tributárias que recaiam sobre as atividades dos Usuários do site,
bem como sobre a de seus Parceiros. Assim como estabelece a
legislação pertinente em vigor, o consumidor deverá exigir nota
fiscal do Parceiro em suas transações.

6. VIOLAÇÃO NO SISTEMA OU BASE DE DADOS
6.1 Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software, ou
outro recurso que venha a interferir nas atividades e operações do
Programa BTC, bem como nas publicações de Oferta, descrições,
contas ou seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa de,
ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade
intelectual e/ou as proibições estipuladas neste Termo de Uso,
tornarão o responsável passível das ações legais pertinentes, bem
como das sanções aqui previstas, sendo ainda responsável pelas
indenizações por eventuais danos causados.

7. RESPONSABILIDADES DE FUNCIONAMENTO
7.1 Tendo em vista, ainda, a impossibilidade de funcionamento integral
e ininterrupto de qualquer sistema de telecomunicação ou de
informática, inclusive em razão da dependência de serviços de
telecomunicações prestados por terceiros, o Programa BTC não
garante a prestação do serviço de forma ininterrupta e/ou isenta
de erros. Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível

por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outro
evento fortuito ou de força maior alheio ao controle do Programa
BTC.
7.2 O Programa BTC não será responsável pelos conteúdos, práticas
e serviços ofertados em outros sites que não sejam de
propriedade ou operados por si, ainda que exista
independentemente do motivo, link para os mesmos no website
Programa BTC. A presença de links para outros sites não implica
relação de sociedade, de supervisão, de cumplicidade ou
solidariedade Programa BTC para com esses sites e seus
conteúdos.

8. INDENIZAÇÃO
8.1 O Usuário indenizará o Programa BTC, suas filiais, empresas
controladas ou controladoras, diretores, administradores,
colaboradores, representantes e empregados por qualquer
demanda promovida por outros usuários ou terceiros
decorrentes de suas atividades no site ou por seu
descumprimento dos Termos de Uso ou pela violação de
qualquer lei ou direitos de terceiros, incluindo honorários de
advogados.Não obstante a existência do presente Termo de
Uso, a relação entre o Programa BTC e o usuário é regida pelas
leis chilenas, em especial pelo Código de Defesa do
Consumidor.

