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Artigo 1 – Definições
Alocação: a declaração explícita da vidaXL para o Comprador de que o Leilão no qual o Comprador colocou
uma proposta está alocado ao Comprador. Esta declaração pode significar que uma confirmação foi enviada por
e-mail;
Leilão: o Leilão online disponibilizado pela vidaXL no Site do Leilão;
Termos e Condições do Leilão: estas condições gerais de Leilão;
Site do Leilão : o Site que opera sob o URL vidaxl.pt e qualquer outro Site dedicado pela vidaXL.
Licitante: o consumidor que se registra para participar em Leilões ou que já se registrou para participar num
Leilão;
Comprador: o Licitante que ganhou a licitação;
Consumidor: a pessoa singular que não atua em nome de um ofício ou empresa;
Oferta: o montante oferecido pelo Licitante num produto de um Leilão, incluindo impostos;
Dados pessoais: os dados (pessoais) que devem ser fornecidos à vidaXL pelo Consumidor de modo a que se
possa registrar e licitar num Leilão e que sejam rastreáveis;
Acordo de compra: o contrato de compra entre a pessoa com a maior oferta num Leilão e a vidaXL com base
na atribuição;
vidaXL: vidaXL International B.V.

Artigo 2 - Aplicabilidade
2.1. Em adição aos TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS, os TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE
LEILÕES também se aplicam à relação entre a vidaXL e o Licitante para qualquer Leilão da vidaXL,
para o uso do Site do Leilão, no registo do Licitante na vidaXL para participar em Leilões e para cada
Leilão que ocorra. Quaisquer condições (gerais) de um Licitante são rejeitadas pela vidaXL.
2.2. Ao participar num Leilão, os Licitantes declaram-se entre si e o Consumidor declara à vidaXL que irá
agir de acordo com estes Termos e Condições Gerais de Leilões e que está vinculado a qualquer
situação legal decorrente destes. O Licitante é obrigado a cumprir, sem reservas, todos os termos e
condições, e abster-se de uma conduta que possa prejudicar o interesse da vidaXL como uma casa de
leilões online.

Artigo 3 - Registro
3.1. De modo a puder participar num Leilão, o Licitante deve estar previamente registado no Site do Leilão
da maneira estipulada pela vidaXL. Ademais, o Licitante declara que tem permissão para participar
num Leilão e para realizar atos legais. O Licitante também declara (em caso de Alocação) estar
autorizado a estabelecer um Contrato de Compra para o Leilão relevante. Ademais, o Licitante deve
concordar, sem reservas, com os TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS e os TERMOS E CONDIÇÕES
GERAIS DOS LEILÕES. A vidaXL reserva-se ao direito de recusar o registo e a participação nos
leilões, por razões particulares, a qualquer momento, e a terminar qualquer acordo.
3.2. O Licitante deve identificar-se apropriadamente quando a vidaXL o solicitar. Se falhar, o Licitante não
pode participar no Leilão.
3.3. O Licitante é obrigado a garantir que as informações de registo fornecidas pelo Licitante à vidaXL estão
completamente preenchidas, são verdadeiras e corretas. O Licitante tem também de garantir a
precisão e integridade das informações por si fornecidas. Caso estas informações mudem a qualquer
momento, o Licitante tem a obrigação de informar imediatamente a vidaXL acerca destas mudanças.
3.4. O nome de utilizador e a senha usados pelo Licitante num Leilão são estritamente pessoais e não
podem ser transferidos pelo Licitante para terceiros. Se o Licitante recear que a sua password tenha
sido comprometida, o Licitante deve informar a vidaXL imediatamente. O Licitante será responsável
por, e ligado a, todas as ações que ocorram num Leilão originadas pela utilização da sua senha e/ou
nome de utilizador, mesmo em casos de abuso, se o Licitante não tiver tido cuidado com o seu nome
de utilizador e senha. A vidaXL tem o direito de reclamar o cumprimento das obrigações de pagamento
de um Licitante devido a licitações que tenham ocorrido usando a senha e o nome de utilizador do
Licitante.

Artigo 4 - Declaração de privacidade
4.1. A vidaXL usará os dados (pessoais) de um Licitante de acordo com a Declaração de Privacidade
presente no Site do Leilão. O licitante deve consultar sempre as últimas alterações à Declaração de
Privacidade quando visitar o Site do Leilão.

Artigo 5 - Segurança
5.1. A vidaXL faz esforços razoáveis para proteger os seus sistemas contra a perda de dados e/ou qualquer
utilização ilegal e utilizará medidas técnicas e organizacionais adequadas para o fazer.
5.2. O licitante assume um compromisso com a vidaXL para proteger o seu computador - ou qualquer outro
dispositivo - contra vírus ou quaisquer outros programas ilegais/ficheiros espalhados pela Internet, ao
entrar no Site do Leilão. Ademais, o Licitante deve tomar as medidas adequadas para proteger o seu
nome de utilizador e senha contra o uso não autorizado por terceiros.

Artigo 6 - Procedimento do Leilão
6.1. A preparação e o desenrolar do Leilão serão determinados unicamente pela vidaXL. Isto significa, entre
outras coisas, que a vidaXL determina o ponto de situação antes e durante o Leilão, e tem o poder de
decretar, se, na opinião da vidaXL existirem motivos razoáveis, a terminação da participação de certos
utilizadores, o fecho de um ou vários Leilões ou a alteração (a compilação de) Leilões, a não validação
de uma licitação e declará-la inválida e suspensa, a renovação ou cancelamento do Leilão e outras
ações.
6.2. A duração de um Leilão está marcada no Site do Leilão. No entanto, a vidaXL tem o direito de
cancelar, terminar, suspender ou estender o tempo de um Leilão (prematuramente) a qualquer
momento. Se um Leilão não estiver aberto a todos os Licitantes devido a problemas técnicos, a vidaXL
usará o seu direito de extender o Leilão, mas a vidaXL não é obrigada a fazê-lo.
6.3. Um licitante é obrigado por ou em nome da vidaXL a seguir as instruções e orientações que lhe são
fornecidas.
6.4. O Leilão ocorrerá pela ordem indicada no catálogo de Leilões do Site do Leilão. No entanto, existe o
direito de alterar a ordem da sequência.
6.5. Um licitante aceita as condições especiais que podem surgir durante um Leilão na Internet e os
problemas (técnicos) que podem ocorrer. Essas questões podem referir-se a: impossibilidade de
aceder ao Site do Leilão ou a um Leilão específico, impossibilidade de fazer uma licitação, falhas ou
problemas no Site do Leilão e/ou nas conexões de hardware e/ou na rede subjacentes e/ou no
software que é executado no Site do Leilão. Além disso, a manutenção no Site do Leilão e/ou sistema
subjacente pode resultar em problemas que limitarão o acesso ao Site do Leilão e/ou ao Leilão e/ou o
impedirão de fazer uma licitação.

Artigo 7 - Descrições leilões
7.1. Todas as descrições e informações do Site do Leilão são feitas na base do "o mais indicado possível".
Portanto, pode acontecer que a descrição de um Leilão esteja incorreta ou incompleta.

Artigo 8 - Licitação
8.1. A Licitação deve ser feita da maneira indicada pela vidaXL no Site do Leilão. O Leilão é tratado de
acordo com o princípio "proposta mais alta". A vidaXL tem o direito de alterar a forma como um Leilão é
conduzido, a qualquer momento durante o Leilão, se existirem evidências de apenas um (único)
convite público da vidaXL para fazer uma Proposta. A vidaXL tem o direito de não reconhecer uma
licitação caso existam motivos razoáveis na opinião da vidaXL.
8.2. Uma Licitação feita por um Licitante será considerada como uma proposta legalmente vinculante com a
vidaXL. O Licitante está vinculado pela Licitação que é irrevogável e definitiva. Qualquer Licitante que
esteja a licitar é obrigado a licitar por ele próprio e vincula-se à vidaXL, assumindo-se responsável
perante a vidaXL pelas obrigações decorrentes da sua licitação. Também se aplica se o Licitante
indicar estar a agir em nome de um Terceiro.
8.3. Se várias pessoas declararem a colocação conjunta de uma Licitação (ou uma licitação passada), são
responsáveis em conjunto e separadamente pelas obrigações decorrentes para com a vidaXL.
8.4. A vidaXL tem o direito a participar no Leilão e de licitar nos Leilões em nome de um terceiro.

Artigo 9 - Conclusão do Contrato de Compra
9.1. Qualquer Licitação que coloque nos Leilões vidaXL constitui uma proposta legal para comprar o
produto. Não pode retirar uma oferta, exceto por circunstâncias específicas permitidas de acordo com a
lei aplicável, por exemplo, se o produto não estiver em conformidade com a descrição fornecida no Site
do Leilão.
9.2. A participação num Leilão não significa que os produtos sejam eventualmente vendidos ao Licitante.
Mesmo que o Site do Leilão indique que o Leilão ocorre de acordo com a licitação mais alta, tal não
leva necessariamente a um Contrato de Compra.
9.3. O Licitante está ciente de que os produtos vendidos nos Leilões são propriedade da vidaXL. O contrato
de compra é estabelecido entre o comprador e a vidaXL.

Artigo 10 - Faturação e Pagamento
10.1. Salvo acordo em contrário, os valores do consumidor devem ser pagos no prazo de 14 dias após o
início do período de espera que começa no dia em que o consumidor recebe o (s) produto (s). No caso
de um contrato para prestar um serviço, o período de espera de 14 dias começa após o consumidor ter
recebido a confirmação do contrato.
10.2. Ao vender produtos a consumidores, um pré-pagamento superior a 50% nunca é permitido. Se for
estipulado um pré-pagamento, o consumidor só pode exercer os seus direitos após o pagamento do
pré-pagamento estipulado.
10.3. O consumidor tem o dever de reportar imediatamente ao operador imprecisões nas informações ou
detalhes de pagamento.
10.4. Em caso de incumprimento do utilizador, o operador, sujeito a restrições legais, tem o direito de cobrar
ao consumidor custos razoáveis.
10.5. Não é permitido o uso códigos de cupão para pagar um produto ganho num Leilão.

Artigo 11 - Lei Aplicável
11.1. Nestes Termos e Condições Gerais de Leilões e nas disputas que possam surgir de Leilões, a lei
portuguesa é aplicável.

Artigo 12 - Outras estipulações
12.1. A vidaXL reserva-se o direito de modificar os Termos e Condições gerais de Leilões a qualquer
momento. Em caso de alterações, as novas condições aplicam-se a partir do próximo Leilão. Os
Termos e Condições em vigor no início de uma transação serão aplicáveis até ao final dessa
transação. O uso continuado dos Serviços após qualquer alteração aos Termos e Condições será
considerada como sendo a sua aceitação vinculativa de tais alterações.

