1. Descrição do site. O site www.motorub.com.br é um sistema automatizado para
criação de websites para oficinas mecânicas e divulgação por meio de técnicas de
marketing digital. O Motorub cria o website do cliente, oferece espaço para gestão de
agendamentos e divulgação a partir de blogs com conteúdo automotivo.
2. O conteúdo automotivo publicado tem objetivo de informar e são publicado por
profissionais com conhecimento da área.
3. Uma vez em uso o usuário será o responsável por todas as atividades decorrentes e
atos praticados pelo seu uso.
4. O Usuário isenta e desresponsabiliza o motorub.com.br, bem como seus
representantes, agentes e funcionários de queixas de terceiros causadas por seu mau uso
do site, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa proveniente de queixas, perdas,
danos (diretos e consequentes), ações judiciais, sentenças, despesas processuais ou
honorários de qualquer tipo e natureza, assumindo geral e total responsabilidade pelos
atos praticados.
4.1. Com efeito, o www.motorub.com.br se isenta de qualquer responsabilidade sobre os
atos dos indivíduos retratados nas imagens do site, bem como sobre o mau uso do Site
pelos Usuários.
5. O www.motorub.com.br também reserva o direito de modificar, suspender ou encerrar
o uso do site, com ou sem aviso prévio, a qualquer momento e sem ter de se
responsabilizar por quaisquer consequência.
6. O Usuário concorda em se responsabilizar por seu próprio uso do site, por quaisquer
marcações que fizer e por quaisquer consequências delas. O Usuário concorda em utilizar
o site de acordo com todas as leis, normas e regulamentos locais, estaduais, nacionais e
internacionais.
7. O uso deste site é voluntário, estando condicionado a aceitação íntegra das disposições
deste Termo.
8. Para utilizar o site www.motorub.com.br, o Usuário deverá concordar com esse Termo
de Uso, o que ocorrerá através do clique para aceitar ou concordar com o Termo.
9. Além disso, o usuário não deverá usar o site nem aceitar o Termo se não tiver idade

legal para celebrar acordos e para assumir a responsabilidade pelas eventuais ilicitudes
decorrentes de sua consulta.
10. Para todos os efeitos o usuário declara ser maior de 18 (dezoito) anos na data da
aceitação deste Termo.
11. A www.motorub.com.br se reserva ao direito de remover qualquer trecho de imagem
que considere impróprio aos objetivos deste website. O mesmo vale para quaisquer
conteúdo indevido de texto criado pelo usuário.
12. Ao utilizar o website o usuário concorda que as imagens exibidas não possam ser
consideradas como invasão de privacidade, tampouco que implique em necessidade de
autorização prévia ou na aquisição de direitos decorrentes.
13. O Usuário será responsável por qualquer uso inadequado de fotos, incluindo aqueles
passíveis de implicações penais, tais como falsidade ideológica (ao associarem imagem
de outro individuo ao seu usuário) dentre outros.
14. A notícia de violação de qualquer item do presente Termo de Uso, ou de outros
dispositivos legais de nosso ordenamento jurídico que venham causar prejuízos ou riscos
a www.motorub.com.br ou a terceiros poderá acarretar na exclusão do Usuário à
utilização do website e sujeitá-lo a penalidades civis e penais cabíveis, além de outras
consequências legais.
15. A www.motorub.com.br reserva-se o direito, mas não terá qualquer obrigação, de
investigar e fiscalizar a utilização do website para determinar e identificar tais usos
inadequados.
16. Os usuários poderão denunciar tais usos inadequados a fim de que a
www.motorub.com.br possa adotar as providências que entenderem cabíveis após a
devida apuração.
17. Os dados fornecidos pelos usuários estarão sobre os cuidados da
www.motorub.com.br e serão usados única e exclusivamente para as finalidades do
website, não sendo permitido o desvio para outras fontes.

18. A partir do site www.motorub.com.br os donos de oficinas podem se cadastrar
fazendo o cadastro com login e senha. Uma vez logados, eles tem acesso a edição de seu
perfil pessoal e inserção de cartão de crédito, que será armazenado de forma segura pelo
website.

19. A partir do site www.motorub.com.br os clientes podem, uma vez registrado o cartão
de crédito, se inscrever num plano de pagamento de mensalidade de R$350,00 utilizando
o cartão de crédito cadastrado. A inscrição neste plano habilita o cliente a criar seu site e
ter o mesmo divulgado pelo Motorub na plataforma AdWords do Google com um
investimento mensal de R$100,00.
20. Clientes com mensalidade paga podem a qualquer momento cancelar o serviço
contratado pelo próprio site www.motorub.com.br ou se arrepender num período de 7
dias de acordo com o CDC. Em se arrependendo será feito o estorno do pagamento. Em
ambos os casos de cancelamento e arrependimento, o usuário terá os anúncios do Google
Adwords suspensos imediatamente eo website da clínica desligado em até um mês após o
fim do pagamento.

