TERMOS PRELIMINARES DO PROGRAMA DE PUBLICIDADE DA CLIMANET (“TERMOS”)

Pelo presente instrumento particular, a CLIMANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.,
sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.435.829/0001-78, com sede na
Rua José Antonio Coelho, 567 – Vila Mariana – São Paulo/SP, doravante denominada
simplesmente por CLIMANET, e a entidade que aceita estes TERMOS eletronicamente,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,

Resolvem, por estarem justas e acordadas, como de fato resolvido têm, na melhor
forma de direito, celebrar os presentes Termos Preliminares do Programa de
Publicidade da Climanet (“TERMOS”), nas cláusulas e condições a seguir descritas, às
quais mutuamente se submetem e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DA CONTRATANTE

1.1 – A CONTRATANTE declara que todas as informações fornecidas em seu cadastro
são verdadeiras e atualizadas.

1.2 – A CONTRATANTE autoriza a CLIMANET a utilizar todas as informações pessoais
fornecidas para a confecção dos TERMOS FINAIS DO PROGRAMA DE PUBLICIDADE
DA CLIMANET (“CONTRATO”), bem como em qualquer outra situação relacionada
direta ou indiretamente a estes TERMOS.
1.3 – A CONTRATANTE declara e confirma que é uma pessoa jurídica, possuindo
inscrição regular no CNPJ/MF.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS TERMOS E DO CONTRATO

2.1 - A CONTRATANTE declara estar ciente de que a aceitação destes TERMOS não
criam qualquer tipo de obrigação à CLIMANET, nem mesmo significa a
contratação de qualquer tipo de serviço, especialmente o de veiculação de
anúncio publicitário, ou a concretização de qualquer negócio jurídico.

2.2 – A CONTRATANTE declara estar ciente de que a criação de tais obrigações e,
consequentemente, a validade e exigibilidade dos serviços de veiculação de
anúncio publicitário, estão estritamente vinculados à assinatura do CONTRATO
que será enviado pelos representantes da CLIMANET, bem como à realização dos
pagamentos correspondentes e cumprimento dos demais prazos que serão
estabelecidos.

2.3 – No mesmo sentido do disposto nos itens 2.1 e 2.2 supra, a CONTRATANTE
declara estar ciente de que sua solicitação de veiculação de anúncio publicitário
pode ser recusada pela CLIMANET, com ou sem justificativa, sem que seja devido
qualquer tipo de reparação/indenização.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 - A CONTRATANTE declara que leu e compreendeu todo o conteúdo destes
TERMOS e que os representantes que concordam eletronicamente com este
Instrumento estão autorizados ou possuem plena capacidade para celebrá-lo e
realizar todas as operações aqui previstas.

E, por estarem justas e acordados, nos termos da legislação brasileira em vigor,
aceitam eletronicamente o presente Instrumento, para um só efeito.

São Paulo, ___ de __________ de 2014

