AGB entre eurolivro.pt/eurobuch.com e seus membros
§ 1 Área de validade
Estas condições gerais de negócios (AGB) valem para todas as relações de negócios entre a mediantis
Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, E.U.A. (doravante
"eurobuch.com") e pessoas naturais ou jurídicas que estejam registradas como membros conforme §
3 destas AGB (doravante "Membro").
Qualquer divergência destas AGB requer a forma escrita e de autorização/assinatura, tanto de
eurobuch.com como também do/da membro.
eurobuch.com se apresenta no endereço de internet www.eurolivro.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 das
assim chamadas "Plataformas de parceiros online" e apresentar os resultados da busca ao terceiro.
§ 2 Fechamento de contrato
O contrato entre eurobuch.com e o membro é fechado através do envio eletrônico do formulário de
registro do membro para eurobuch.com.
§ 3 Adesão
Toda a pessoa jurídica ou toda a pessoa natural que tenha 18 anos completos pode se tornar
membro.
1. Adesão premium
A adesão premium se dirige especialmente a usuários particulares com uma atuação "normal" de
busca e compra. O cadastro como usuário premium após o registro é gratuito. Então há possibilidade
de salvar até 5 solicitações de busca. A eurobuch.com informa o membro automaticamente sobre
estas solicitações de busca, caso haja um novo acerto. A adesão premium pode ser transformada em
uma adesão power a qualquer momento. A adesão premium ocorre por tempo indeterminado.
2. Adesão power
A adesão power se dirige especialmente a usuários com uma atuação de busca e compra mais
abrangente. O cadastro como usuário power ocorre por 1 ano e custa € 60 ao ano. Ele inclui salvar
ilimitadas solicitações de busca e outras funções adicionais, na área da solicitação de busca, entre
outros. As informações sobre resultados de solicitações de busca são enviadas automaticamente por
e-mail. Sob solicitação pode ser aprovada uma adesão power gratuita para colecionadores
particulares especialmente intensivos, bibliotecas, escolas e instituições semelhantes.
 Informativos
Além das vantagens que o membro tem de acordo com o tipo de adesão, tanto membros premium
como também power recebem o informativo "padrão", enviado pela eurobuch.com via e-mail em
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intervalos regulares, caso o queiram. Este informativo pode ser ativado ou desativado a qualquer
momento na área de membros.
Outras informações importantes do sistema podem ser enviadas por eurobuch.com sem solicitação,
em caso de necessidade.
3. Membro antiquário
Para antiquários e instituições ligadas ao comércio de livros existe a possibilidade de solicitar uma
adesão especial e também gratuita, a qual pode ser acordada tanto para adesões premium e power
oferecidas.
Para isso é necessário registrar-se da forma correspondente na eurobuch.com, no link
http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU e escolher (marcar) a opção
"antiquário". O membro então se compromete a fornecer todas as informações completas e
verdadeiras. Então os seus dados serão mostrados em rotação com todos os antiquários membros
registrados e aceitos, como "cartão de visita online", normalmente na borda direita da homepage
eurobuch.com.
Caso você também queira um link do cartão de visita informado acima na sua página da internet,
então serão necessário que você informe o URL alvo correspondente nas suas configurações. Caso
você esteja registrado como usuário power, então o seu cartão de visita e o seu nome de antiquário
na lista de antiquários membros da eurobuch automaticamente conduz à sua página de internet. Se
você não é um usuário power, então será necessário que você coloque na sua página um "meio de
publicidade" da eurobuch.com com link para eurobuch.com, para que também a eurobuch conduza à
sua página de internet a partir do seu cartão de visita. Uma seleção de "meios de publicidade" é
encontrada na área de membros; você pode baixá-la facilmente a partir da página da eurobuch. Os
links cruzados ressaltam o acordo de cooperação mútua e beneficiam ambas as páginas de internet.
Você pode realizar e mudar as configurações correspondentes a qualquer momento no seu cartão de
visita online na área de membros.

§ 4 Direito de cancelamento
Direito de cancelamento
Você pode cancelar a sua declaração de contrato dentro de 14 dias sob forma escrita (por ex.,
carta, fax, e-mail), sem informar motivos.
O prazo começa após recebimento desta notificação escrita, porém não antes do fechamento de
contrato e também não antes do cumprimento de nossas obrigações de informar conforme artigo
246 § 2 junto com § 1 parágr. 1 e 2 EGBGB assim como nossas obrigações conforme § 312g parágr.
1 inciso 1 BGB junto com o artigo 246 § 3 EGBGB. Para o atendimento ao prazo de cancelamento
basta o envio do cancelamento em tempo.
O cancelamento deve ser dirigido para:
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Mediantis Corp.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.
web.dev@eurobuch.com
Consequências do cancelamento:
Em caso de um cancelamento eficaz os produtos recebidos por ambas as partes devem ser
retornados e eventuais proveitos obtidos (por ex., juros) devolvidos. Caso você não possa retornar
ou devolver os produtos e proveitos (por ex., vantagens pelo uso) ou isso seja em parte impossível
ou somente em condição pior, então você deverá nos indenizar quanto a isso. Isso poderá fazer
com que você também tenha que cumprir as obrigações contratuais de pagamento pelo período
até o cancelamento. Obrigações de devolução de pagamentos devem ser cumpridas dentro de 30
dias. Para você o prazo inicia com o envio da sua declaração de cancelamento, para nós com o
recebimento desta.
Avisos especiais
O seu direito de cancelamento cessa prematuramente quando o contrato tiver sido
completamente cumprido por ambas as partes, a seu pedido explícito, antes que você tenha
exercido o seu direito de cancelamento.

§ 5 Rescisão
O lançamento de uma adesão premium pode ser cancelado a qualquer momento ao apagar-se a
conta na área de membros.
O lançamento da adesão power vigora durante um ano e termina automaticamente após o término
do ano. Não há necessidade de cancelamento. Mas, a adesão power pode ser prolongada online por
um novo ano. O membro é informado sobre esta possibilidade através de e-mail, aprox. 2 meses
antes do vencimento da adesão power.

§ 6 Vencimento, pagamento, atraso
A contribuição para uma adesão power vence ao final do contrato. A adesão power somente é
ativada com o pagamento.
O pagamento é feito através de cartão de crédito, Giropay (possível somente na Alemanha),
transferência bancária ou conta a pagar.
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Em caso de atraso de pagamento do membro a eurobuch.com poderá cobrar juros de mora no valor
de 5 % acima da taxa de juros básica (informada pelo banco central europeu).

§ 7 Obrigações dos membros
Todo o membro deve fornecer todas as informações verdadeiras durante o registro. Quaisquer
alterações devem ser informadas sem demora.
Não é permitido fornecer a senha a terceiros.
§ 8 Sigilosidade de dados
Os dados de clientes são tratados rigorosamente de acordo com a lei, especialmente em
conformidade com as prescrições da lei de sigilosidade de dados da Alemanha.
§ 9 Foro judicial e direito válido
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..
§ 10 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.
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