
Condições gerais de negócios relativas às 

relações comerciais entre eurolivro.pt/eurobuch.com e "Afiliados" 

§ 1 Área de validade 

As condições gerais de negócios a seguir (AGB) valem para todos os negócios legais entre a mediantis 

Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, E.U.A. (doravante 

"eurobuch.com") e as pessoas naturais e/ou jurídicas que integram a homepage 

www.eurlivro.pt/www.terralivro.com/www.eurobuch.com, operada por eurobuch.com em sua 

respectiva homepage conforme § 4 destas AGB (doravante "Afiliados", sendo as relações legais entre 

eurobuch.com e os afiliados a seguir denominadas "Programa de Afiliados"). 

Qualquer divergência destas AGB requer a forma escrita e assinatura, tanto de eurobuch.com como 

também do/da afiliado. 

eurobuch.com se apresenta no endereço de internet www.eurlivro.pt / www.terralivro.com, 

www.eurobuch.com e outros domínios em diferentes idiomas. A finalidade principal desta 

homepage é realizar buscas para terceiros por livros novos, usados e de antiquário nos estoques de 

afiliados e apresentar os resultados da busca ao terceiro.  

§ 2 Fechamento de contrato 

Cada operador de uma homepage própria pode se tornar afiliado, portanto participante do programa 

de afiliados. Para isso, na homepage do afiliado é colocado um link (através de faixa de publicidade 

ou caixas com dicas de livros ou botões "Gosto disso" ou similares) para a homepage 

www.eurolivro.pt/www.terralivro.com. 

Entretanto, é vedada a participação de concorrentes diretos de eurobuch.com. 

O contrato entre eurobuch.com e o respectivo afiliado entra em vigor com a liberação do link para 

www.eurolivro.pt/www.terralivro.com na homepage do afiliado. Ele é fechado por tempo 

indeterminado. 

§ 3 Remuneração 

1. Comissão 

A eurobuch.com paga uma comissão ao afiliado pela intermediação bem sucedida de contratos. Esta 

é calculada através do cálculo de comissão anexo (anexo www.eurolivro.pt/pr_af_pt.pdf), sendo que 

o cálculo da comissão se baseia no faturamento líquido descontados os custos de envio e 

adicionados os impostos legais sobre circulação de mercadorias. A eurobuch.com abre uma conta de 

afiliado para cada afiliado, na qual são creditadas as comissões. 

O valor máximo de comissão pago por eurobuch.com é de € 30 por livro/artigo (inclusive impostos 

sobre circulação de mercadorias). 

2. Exceções 

http://www.eurlivro.pt/
http://www.terralivro.com/
http://www.eurobuch.com/
http://www.eurolivro.pt/
http://www.eurolivro.pt/
http://www.eurolivro.pt/pr_af_pt.pdf


Em alguns poucos casos há pedidos feitos através de intermediação de um afiliado que não geram 

uma comissão ao afiliado, quando a própria plataforma conectada exclui explicitamente a 

transferência da comissão para contratos intermediados por eurobuch.com. 

3. Vencimento da comissão 

A comissão é calculada trimestralmente por eurobuch.com. O pagamento ocorre o mais tardar 40 

dias após o fim do trimestre. O pagamento somente é feito quando o total líquido das comissões 

obtidas ultrapassar € 15 (exclusive impostos sobre circulação de mercadorias). Caso contrário ela 

permanecerá creditada na conta do afiliado e será somada com outras comissões dos trimestres 

seguintes, até que ultrapasse € 15 (líquido), sendo então paga 40 dias após o fim do trimestre. 

A listagem das comissões individuais é disponibilizada online ao afiliado, sempre com a prestação de 

contas da conta do afiliado.  

§ 4 Implementação 

O afiliado tem duas possibilidades para integrar a eurobuch.com na própria página de internet. 

1. Meios de publicidade prontos 

O afiliado tem a possibilidade de abrir a página de eurobuch .com em uma nova janela de navegação 

através de faixas, botões ou similares na sua própria homepage, ao clicar sobre o respectivo meio de 

publicidade. Os diversos meios de publicidade podem ser baixados da área de afiliados da 

eurobuch.com. 

2. Busca integrada 

O afiliado também pode integrar a busca por livros diretamente em sua homepage, usando uma 

interface baseada em XML. A implementação é feita pelo afiliado e às suas custas. A eurobuch.com 

disponibiliza uma documentação correspondente em sua área de afiliados. A eurobuch não assume 

responsabilidade ou garantia pelo corretismo e completude desta documentação em todos os 

ambientes técnicos.  

Então os resultados de busca são transferidos ao afiliado na forma acordada (XML ou CSV). 

 

Como afiliado, você recebe automaticamente uma menção em eurobuch.com e, caso desejado um 

link para a sua página de internet. Os links cruzados ressaltam o acordo de cooperação mútua e 

beneficiam ambas as páginas de internet.  

§ 5 Rescisão 

O afiliado pode pedir a rescisão ordinária do programa de afiliados a qualquer momento  sob forma 

escrita, ao final de um mês do calendário, sendo que a declaração de rescisão deve ter sido recebida 

por eurobuch.com o mais tardar no 15º dia do mês do calendário para que se torne efetivo ao final 

do mês. O mesmo vale para uma rescisão ordinária por parte de eurobuch.com. 

A eurobuch tem direito à rescisão extraordinária quando tomar conhecimento de que a homepage 

do afiliado fere direitos de terceiros ou se esta viola a lei através de conteúdo ilegal ou se os meios 

de publicidade especificados por eurobuch.com tiverem sido modificados sem consulta. 



A eurobuch.com também tem direito à rescisão extraordinária quando um afiliado se apresentar 

como concorrente direto (operador ou sócio de uma máquina de busca ou metabusca) ou quando 

violar a uma de suas obrigações de seu contrato com eurobuch.com ou destas AGB. 

 

§ 6 Foro judicial 

Estas condições gerais do contrato estão sujeitas à lei dos Estados Unidos. Se os Estados não é um 

consumidor, na acepção do Código Civil, a única jurisdição para todos os casos decorrentes destas 

condições gerais do contrato ou relacionado a eles, é o estado de Delaware, E.U.A.. 

§ 7 Cláusula salvatória 

Caso determinações individuais destas AGB, inclusive a presente regra sejam total ou parcialmente 

inválidas ou incompletas permanece intocada a validade das demais determinações ou partes de tais 

determinações. No lugar da determinação inválida ou faltante entrarão os respectivos regulamentos 

legais. 

Caso haja direitos não cobrados isso não implica na resignação destes direitos. 

 


