TERMO DE ADESÃO

O proprietário ou responsável deverá ler e concordar com o presente Termo de Adesão para que a sua
oficina passe a integrar ao programa Oficinas Online divulgado no portal Oficina Brasil e portais
parceiros.

Condições Gerais:

Concordo em participar do Programa Oficinas Online e receber informações da Germinal Editora e
Marketing Ltda (Grupo Oficina Brasil) e dos portais da internet participantes do programa promovendo o
cadastramento que ora se processa e enviando uma foto da fachada e duas fotos internas da oficina.

As oficinas interessadas deverão fazer o cadastro completo no site www.oficinasonline.com.br e incluir no
mínimo 3 fotos da oficina (1 foto da parte externa e 2 fotos da parte interna). Este programa é restrito as
oficinas que oferecem serviços de linha leve e comercial leve (prestando todos os serviços mecânicos).
Após o preenchimento completo do cadastro, sua empresa será avaliada pelo Comitê de Avaliador patrocinadores do programa - (os critérios estão disponíveis neste regulamento). Uma vez aprovadas,
terão as oficinas, seus nomes, endereço, telefone e fotos divulgadas no Programa Oficinas Online, que
consiste no serviço de busca de oficinas por geoposicionamento no portal Oficina Brasil e nos demais
portais associados; e nos e-mails de comunicação destinados aos usuários do serviço de busca de oficinas
(internautas dos portais parceiros).

O Programa Oficinas Online prestará os serviços objeto deste Termo de Adesão de acordo com as
seguintes condições:

1º O procedimento para ingressar nessa plataforma do programa Oficinas Online por meio do aceite ao
final do presente é de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais e que neste ato esses valores serão BONIFICADOS
por 12 meses (a partir desse aceite) pelos patrocinadores: Dayco/Nytron, MTE-Thomson, Sabó,
Sachs/TRW e Tecnomotor.

2º Os portais da internet se reservarão ao direito de fornecer aos usuários a relação de oficinas, de acordo
com os critérios que adotar em exposição do Programa Oficinas Online e poderão utilizar essa mesma base
de empresas em serviços próprios com o nome do serviço diferente do Programa;

3º O signatário/aceitante deste Termo de Adesão é o único e exclusivo responsável pelas informações
constantes neste documento, inclusive pela conferência dos dados que cadastrar ações e campanhas
promocionais de vendas e prática de descontos, devendo isentar os portais e a Germinal Editora e
Marketing Ltda (Grupo Oficina Brasil) de eventuais danos que resultem da divulgação de informações
incorretas ou inverídicas;

4º Os portais e a Germinal Editora e Marketing Ltda. não prestam qualquer garantia de transações
comerciais resultantes da participação no Programa, bem como não terá qualquer obrigação ou
responsabilidade, ainda que subsidiária, caso venha a ser efetivada a transação comercial entre a oficina e
os usuários do portal;

5º O proprietário da oficina (signatário deste Termo de Adesão) não tem obrigação de aplicar o check list
gratuito, sem qualquer custo para os clientes, motivados pelo conceito da Manutenção Preventiva, porém
se a empresa optar por aplicá-lo deverá realizar quando solicitado pelo proprietário do veículo;

6º O proprietário signatário deste termo compromete-se em responder às pesquisas e enquetes realizadas
pelo Grupo Oficina Brasil através de e-mails, contato telefônico ou disponível no site Oficina Brasil;

7º Para que o cadastro seja finalizado e que a oficina passe pelo processo seletivo é obrigatório o envio de
no mínimo 3 (três) fotos do estabelecimento (duas fotos internas e uma da fachada).

8º O prazo de vigência deste termo é de 12 (doze) meses a partir da data de adesão podendo ser
prorrogado automaticamente por iguais e sucessivos períodos e desde que as cláusulas deste termo sejam
cumpridas e que o cadastro esteja atualizado.

9º Para os efeitos de direito deste termo, informa-se que o presente programa tem um custo operacional
mensal e que neste ato é oferecido ao participante do Oficinas Online uma BONIFICAÇÃO sobre esses
custos e por um período de 12 meses (a partir desse aceite), ficando certo que essa gratuidade é
patrocinada por: Dayco/Nytron, MTE-Thomson, Sabó, Sachs/TRW e Tecnomotor.

10º Todas as oficinas têm seu cadastro avaliado criteriosamente por um representante de cada
patrocinador. São observados na avaliação:
•

Apresentação da oficina: fachada e pintura interna e externa;

•

Serviços prestados;

•

Estrutura da oficina: sala de espera, banheiros femininos e masculino, etc.

•

Equipamentos: mínimo um elevador.

•

Organização e limpeza;

•

Padronização: funcionários uniformizados, capas protetoras e etc.

11º Este termo poderá ser suspenso ou encerrado por qualquer uma das partes pelos seguintes motivos:

11.1 A oficina pode suspender a divulgação de sua empresa nos portais a qualquer tempo, desde que
formalize seu pedido por meio de um e-mail grafado pelo titular ou responsável legal da oficina desistente
para: atendimento@oficinasonline.com.br, manifestando seu interesse em não mais participar do
Programa Oficinas Online;

11.2 Os portais associados e a Germinal Editora e Marketing Ltda. poderão excluir da veiculação do
ambiente Oficinas Online, a qualquer tempo e independentemente de aviso prévio, cadastros que
contenham informações incorretas ou inverídicas, bem como os que contenham expressões que atentem
de qualquer forma contra a lei, a moral e os bons costumes;

12º A Germinal Editora e Marketing Ltda. se reserva o direito de realizar ou romper contratos comerciais
com qualquer portal associado a qualquer tempo, desde que observadas às cláusulas constantes no
contrato de prestação de serviço específico assinado com cada um dos portais;

13º A oficina signatária deste termo não deverá sofrer nenhum tipo de reclamação do proprietário do
veículo no que diz respeito à qualidade de serviços prestados, podendo ser descredenciada do Programa
Oficinas Online, após apurada a veracidade e procedência da reclamação.

Aceite:

Concordo em participar do Programa Oficinas Online oferecido pela empresa Germinal Editora e Marketing
Ltda (Grupo Oficina Brasil) e com os patrocinadores Dayco/Nytron, MTE-Thomson, Sabó, Sachs/TRW e
Tecnomotor, bem como autorizo a empresa Germinal Editora e Marketing Ltda e seus parceiros a fazerem
contatos via telefone, sms, WhatsApp, e-mail, impresso e etc.

Declaro que li e aceito os termos e condições gerais do Oficinas Online e conforme acima descrito.

