OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Pelo presente instrumento particular a sociedade LLC "Tiu.ru Portal" (doravante denominado EXECUTOR) faz uma oferta
pública de celebrar um Contrato de prestação de serviços (adiante Contrato) de acordo com as disposições do presente Oferta.
1.2. Conforme a legislação brasileira em vigor, caso uma pessoa jurídica ou particular aceitar as condições dispostas e as formas
de pagamento apresentadas, passa a ter a qualidade de CLIENTE (sendo que a aceitação da Oferta é equivalente à conclusão do
Contrato de prestação de serviços nas condições dispostas na Oferta).
2. OBJETO DA OFERTA
2.1. O objeto do presente Oferta é a prestação por EXECUTOR ao CLIENTE do serviço de publicação e tratamento da
informação, criação do próprio site na rede de Internet no portal de Negociol.com, e, ainda, a divulgação da publicidade na rede de
Internet (adiante - Serviço), de acordo com o Plano (adiante - Tarifário) escolhido e pago pelo CLIENTE. O preço e a descrição
dos Planos é disponibilizada na página http://negociol.com/how_to_order
2.2. O CLIENTE aceita todas as condições dispostas e obriga-se de cumprir os Termos de utilização, disponibilizado na página
http://negociol.com/terms-of-use, e as Regras de publicação de uma informação no site, ver http://negociol.com/publication-rules.
Caso os Termos de utilização forem alterados depois de o CLIENTE os aceitar, o CLIENTE salva o direito de empregar antigas
normas, vigentes no dia de aceitação da Oferta, até a data final do Contrato.
3. O CUSTO DE SERVIÇOS E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O custo de serviços oferecidos pelo EXECUTOR é estabelecido de acordo com o Plano escolhido pelo CLIENTE, como é
previsto no artigo 2.1.
3.2. A prestação de Serviços ao CLIENTE, conforme o disposto no presente oferta, é feita em condição de pré-pagamento de
100%, ou seja, na totalidade. O prazo de prestação de Serviços é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. O Serviço considera-se
prestado de forma devida e por completo, caso o CLIENTE não apresentar por escrito, num prazo de três dias úteis a contara da
data final de prestação de serviços, uma reclamação. Em caso de ausência da reclamação supra citada, a Ato de aceitação de
serviço considera-se assinada e o Serviço prestado de forma devida e por completo.
4. ACEITAÇÃO DA OFERTA E CONCLUSÃO DO CONTRATO
4.1. O CLIENTE aceita Oferta e realiza a conclusão do Contrato por meio de pagamento do Serviço prestado pelo EXECUTOR,
conforme previsto no artigo 3.2. do presente Oferta.
5. PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA OFERTA
5.1. A Oferta entra em vigor a partir da data da sua publicação na rede de Internet, http://negociol.com/oferta_negociol_com.pdf e
é válida até a data da sua anulação por EXECUTOR.
5.2. O EXECUTOR salva o direito de alterar as disposições da Oferta ou anular a mesma a qualquer momento e sem aviso prévio.
As alterações de condições da Oferta feitas por EXECUTOR entram em vigor a partir do momento da sua publicação na rede de
Internet, pelo endereço referido no artigo 5.1, salvo os casos quando outro prazo fosse indicado adicionalmente no ato da sua
divulgação.
6. PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1. A aceitação da Oferta pelo CLIENTE, feita de acordo com disposições no artigo 4 da presente Oferta, cria o Contrato com
diposições idênticas à Oferta.
6.2. O Contrato entra em vigor a partir do momento de aceitação da Oferta pelo CLIENTE e vigorará: a) dentro de 1 (um) ano de
calendário, mas, em qualquer caso, até o cumprimento total das obrigações aceites por outorgantes, ou b) até a sua rescisão.
7. RESCISÃO DO CONTRATO
7.1. O Contrato pode ser rescindido:
7.1.1. Em qualquer momento por acordo mútuo.
7.1.2. Por qualquer das Partes em caso de violação por outra Parte das condições e termos do Contrato, desde que haja a

comunicação formal por escrito. Neste caso, o Contrato considerar-se-á rescindido a partir do momento de recebimento, pela Parte
que violou as normas do presente Contrato, da comunicação formal referida anteriormente.
7.1.3. Por qualquer das Partes desde que haja a comunicação formal no prazo de 10 (dez) dias, anteriores ao distrato.
7.1.4. Por outra razão prevista pelo presente Oferta.
7.1.5. Em caso da dissolução do Contrato por EXECUTOR, salvo os casos de violação de termos pelo CLIENTE, tal como
previsto no artigo 2.2. do Contrato, o EXECUTOR devolverá ao CLIENTE a montante referente aos Serviços pegos, mas não
prestados, calculada de acordo com o número de dias de calendário que faltou até a data de fim do Contrato.
8. GARANTIAS
8.1. O EXECUTOR garante que tem todos os direitos e poderes necessários para celebrar e executar o presente Contrato.
8.2. Concordando com as condições e aceitando os termos do presente Oferta o CLIENTE assevera e confirma que:
8.2.1. O CLIENTE, no ato de registro no portal de negociol.com e nos documentos referente ao pagamento de Serviços, tinha
indicado os dados autênticos (incluindo os dados de identificação do CLIENTE).
8.2.2. O CLIENTE celebra o presente Contrato por vontade própria, sendo que a) tomou o conhecimento completo da Oferta, b)
plenamente aceita o objetivo do Contrato (Oferta).
8.2.3. O CLIENTE tem todos os direitos e poderes necessários para celebrar e executar o presente Contrato.
9. RESPONSABILIDADE DE OUTORGANTES
9.1. Os outorgantes são responsáveis pelo incumprimento ou violação do presente Contrato de acordo com as disposições do
mesmo e/ou legislação em vigor.
9.2. O CLIENTE tem plena responsabilidade pelo: a) cumprimento de todas as normas legais, incluindo, mas não limitando, a
legislação sobre a publicidade, propriedade intelectual, concorrência, referente ao conteúdo e forma de materiais publicados no site
criado a partir da plataforma de negociol.com; b) autenticidade dos dados indicados pelo CLIENTE no ato de cadastro no site de
negociol.com e veracidade das garantias dadas ao EXECUTOR sobre exposto no artigo 8 do presente Contrato.
9.3. Tendo em conta o exposto na cláusula 9 do presente Contrato, o CLIENTE obriga-se de resolver por conta própria todas as
divergências e regularizar as pretensões de terceiros referente à informação disponibilizada, ou indemnizar os danos (inclusive as
taxas legais) causados ao EXECUTOR por queixas e reclamações apresentados contra o EXECUTOR por terceiros sobre
publicação da informação feita pelo CLIENTE.
10. REQUISITOS
"TIU.RU portal" LLC
Sede: Federação Russa, 123022, cidade de Moscovo, rua de Krasnaia Presnia, 24
Código de identificação de contribuinte 7702765349

