TERMO DE USO, POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
O conteúdo do site www.vwas.com.br é oferecido por ASET CONFECCOES E
COMERCIO DE PECAS MASCULINAS E FEMININAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.262.702/0001-53, com
sede e foro na Rua Souza Dutra, 145, andar 10, sala 1003, SB/SL 04, Estreito, em
Florianópolis-SC, neste termo doravante denominada “VWAS”.
Esta Política de Privacidade, Segurança e Termo de Uso tem por objetivo manter os
mais altos padrões de integridade para o visitante on-line do site, que doravante
passaremos a chamar de Usuário.
No momento em que o Usuário acessar o site, terá aceitado automática e
integralmente as condições estabelecidas para o seu uso. Caso não concorde, o
usuário deve interromper imediatamente a navegação, sob pena de aceitar
integralmente os termos aqui descritos.
O objeto do presente Termo de Uso é a cessão de uso e o fornecimento de conteúdo
informativo de alta qualidade, com a venda e divulgação de produtos físicos e digitais,
através do site www.vwas.com.br.
A VWAS não se obriga a possuir, em todos os seus canais de venda (lojas, catálogos e
venda on-line), todos os itens de sua linha, de forma que alguns produtos disponíveis
nos catálogos da VWAS e/ou nas lojas podem não estar necessariamente disponíveis para
compras online e vice-versa.
O usuário deverá sempre certificar-se da disponibilidade do produto para aquisição
online. A VWAS poderá divulgar produtos neste site, em caráter meramente ilustrativo,
não os disponibilizando para a venda.
Os preços dos produtos oferecidos pela VWAS neste site estão expressos em reais e são
válidos para aquisições no território nacional ou exterior.
Os preços dos produtos oferecidos neste site não guardam necessária relação e/ou
equivalência com os preços de produtos idênticos, oferecidos em lojas da VWAS
As imagens constantes neste site podem apresentar variações de cor, por força das
resoluções específicas de cada equipamento e das matizes disponíveis neste ambiente.
Ao apresentar os produtos, a VWAS sempre empenhará os melhores esforços para fazer
constar as suas cores originais. Eventuais diferenças, portanto, podem ocorrer, sem que
isto represente defeito ou má informação.
O usuário fica ciente de que a VWAS não se responsabiliza pelo fornecimento indevido
das informações pessoais ou pelo uso indevido das funcionalidades do site, sendo de

inteira responsabilidade do Usuário os eventuais danos causados a direitos próprios ou
de terceiros.
O usuário aceita e declara compreender que a VWAS poderá disponibilizar em seu
endereço eletrônico links de acesso para outros sites e endereços virtuais, os quais
somente são acionados mediante ação física do usuário, sem qualquer responsabilidade
pelos serviços ou funcionalidades ali dispostos, sendo a decisão de utilização e a forma
de relacionamento com aqueles de exclusiva responsabilidade do usuário, que inclusive
isenta a VWAS de fiscalizar o conteúdo ou zelar pela integridade de tais sites ou
endereços virtuais.
A VWAS se reserva no direito de melhorar as funcionalidades do site utilizando as
informações obtidas no próprio site e também através das sugestões dos Usuários, bem
como de bloquear ou restringir o acesso a determinados
serviços, produtos, áreas, ferramentas, funcionalidades ou conteúdos, sem prévio aviso.
Todo o conteúdo do site, inclusive as ferramentas, funcionalidades, organização
sistemática, imagens, sons ou distintivos, salvo o que for de domínio público, nos
termos da legislação aplicável, é de propriedade da VWAS ou de terceiros que legalmente
autorizaram o seu uso no site, não sendo permitidas modificações, reproduções,
armazenamentos, transmissões, cópias, distribuições e quaisquer outras formas de
utilização, salvo se expressamente autorizado pelo respectivo detentor dos referidos
direitos, sob pena de apuração das responsabilidades cabíveis, bem como cobrança por
danos morais e materiais.
Como condição de uso do site, o usuário compromete-se a não utilizar nenhuma
ferramenta para toda e qualquer finalidade que seja imoral, ilegal, ou proibida, ou que
de alguma maneira possa afetar, incapacitar ou danificar o site.
Caso seja identificado o uso indevido do site, a VWAS se reserva ao direito de remover
o acesso do usuário à respectiva plataforma, sem prejuízo das demais ações cabíveis de
acordo com a legislação.
O usuário concorda em utilizar eventuais serviços de publicações de boletins,
promoções, áreas de bate-papo, grupos de notícias, fóruns, comunidades, páginas
pessoais, calendários, e/ou outras facilidades de comunicação projetadas para permitir
ao usuário comunicar-se com o público em geral ou com um grupo específico, desde
que não difame, abuse ou viole de qualquer maneira os direitos de terceiros, bem como
não viole as leis ou regulamentos aplicáveis, inclusive as dispostas no presente Termo
de Uso e na Política de segurança e Privacidade.
A VWAS reserva-se ao direito de rever os comentários eventualmente postados e
remover todos os que julgar impróprios, podendo ainda restringir a qualquer momento o
acesso de qualquer usuário a alguns ou a todos os serviços de comunicação do site por
qualquer razão que julgar relevante.

Segurança e Privacidade
A VWAS tem um compromisso com você no que diz respeito à segurança e privacidade
de dados. O respeito ao USUÁRIO e ao sigilo de suas informações são muito
importantes para nós. Por isso, tenha certeza que a sua experiência de compra na
www.vwas.com.br é totalmente segura e os dados informados criptografados.
Atuamos com tecnologias avançadas e contamos com a competência de diversos
profissionais, que prezam pela segurança de todo o nosso sistema, proporcionando a
você uma excelente experiência de compra.
Trabalhamos com rigorosas políticas de privacidade em todos os nossos processos,
garantindo que seus dados cadastrais jamais sejam vendidos, trocados ou divulgados a
terceiros, exceto quando isso for condição para algum processo relacionado à entrega,
cobrança ou participação em promoções - desde que isto seja solicitado pelo cliente.
Nestes casos, seus dados pessoais são fundamentais para que seu pedido chegue com
assertividade e segurança no endereço de entrega.
Com a função de facilitar a sua próxima compra, os dados cadastrais da sua primeira
visita ficam armazenados para que você não precise digitá-los novamente. É importante
ressaltar que esses dados são armazenados apenas para facilitar futuras compras e não
são divulgados, vendidos ou disponibilizados para terceiros, exceto em estrito
cumprimento de ordens judiciais. Os dados pessoais poderão ser usados para elaboração
de informações estatísticas, sem identificação nominativa do consumidor. Os dados de
cartão de crédito e outras informações de pagamento não são armazenadas.
Para que seus dados permaneçam intactos, aconselhamos que você não compartilhe suas
senhas com terceiros, mesmo que sejam amigos ou parentes. A www.vwas.com.br
nunca envia e-mails solicitando download ou execução de arquivos, como por exemplo:
extensão exe, com, src, bat, dentre outras.
A www.vwas.com.br utiliza cookies e informações de sua navegação para traçar o seu
perfil e, assim, oferecer-lhe serviços cada vez mais convenientes e personalizados.
Estamos sempre trabalhando em constante melhoria para aperfeiçoar nossos serviços,
sortimento de produtos, conteúdo, navegação e, assim, garantir as melhores ofertas e
promoções. Vale lembrar que os dados armazenados são de uso exclusivo do site e todo
o processo é automatizado, não recebendo nenhum tipo de manipulação humana. Desta
maneira, você tem a garantia de que suas informações serão mantidas no mais absoluto
sigilo.
Caso o usuário não deseje mais receber nossas ofertas, basta clicar no link correlato
contido no próprio site ou através de nossos e-mails promocionais.
O presente Termo e Políticas constitui o acordo integral com relação ao uso do site
www.vwas.com.br, e ainda que qualquer disposição seja considerada inválida ou
inexequível, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito, devendo referido trecho
ser interpretado de forma a refletir, na medida do possível, a intenção original das
partes.
Os termos e condições aqui estabelecidos são regidos pela legislação brasileira. Elegem
o foro da Comarca da Capital – Florianópolis/SC, com renúncia expressa a qualquer

outro, por mais privilegiado que possa parecer, para dirimir qualquer avença relativa ao
presente.

