
TERMOS DE USO  

PORTAL SUPER PROFISSIONAIS BOSCH 

 

Os presentes Termos de Uso (Termos) têm como objetivo regular o acesso e a utilização das 

funcionalidades disponíveis no Portal Super Profissionais Bosch (Portal), disponível em 

www.superprofissionaisbosch.com.br, desenvolvido e disponibilizado pela ROBERT BOSCH 

LIMITADA (Bosch), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.990.181/0001-89, com endereço à Rod. 

Anhanguera Km 98, Campinas, São Paulo. 

 

O Usuário, pessoa física, cujos dados foram informados no momento da efetivação do cadastro 

no Portal, encontra-se ciente de que as regras do presente Termos são aplicáveis à sua 

participação e uso das funcionalidades disponíveis no Portal. 

 

Para cadastro e utilização das funcionalidades do Portal, o Usuário deve ser maior de idade, 

segundo as leis do país de sua residência ou, em caso de ser menor de idade, ter o 

consentimento dos pais ou responsáveis, nos termos das leis aplicáveis. Neste último caso, os 

pais ou responsáveis serão considerados responsáveis pela celebração do presente contrato e 

por esclarecer aos menores as condições de acesso ao Portal. 

 

Estes Termos estão disponíveis para visualização pelo Usuário a qualquer momento por meio 

do Portal, pelo link: www.superprofissionaisbosch.com.br. A Bosch se reserva no direito de 

alterar os presentes Termos, a qualquer tempo, mediante comunicação a todos os Usuários. 

 

1. Objeto 

 

1.1. O Portal será um canal de relacionamento entre Bosch e o Usuário, nos limites aqui 

definidos.  

 

1.2. O Portal corresponde a uma página destinada à disponibilização de cursos online com 

emissão de certificados Bosch, vídeos conferências com fórum interativo, tutoriais, promoções, 

biblioteca virtual, conselhos de especialistas Bosch, notícias referentes aos produtos do setor 

Automotivo, fabricados pela Bosch, assim como agenda para cursos presenciais pagos na 

América Latina. 

 

1.2.1.  Os cursos disponibilizados no Portal são gratuitos com emissão de certificado de 

conclusão por arquivo digitalizado, que será encaminhado ao endereço eletrônico do Usuário. A 

Bosch não enviará certificado impresso ao Usuário. 

 

1.3. A Bosch poderá enviar mensagens eletrônicas para o seu endereço cadastrado com o 

objetivo de divulgar ou ofertar produtos e serviços, nos limites definidos nestes Termos. 

 

2. Aceitação e Acesso 

 

http://www.superprofissionaisbosch.com.br/


2.1. A aceitação livre, expressa e informada, desprovida de quaisquer reservas, aos presentes 

Termos ocorrerá no ato do clique do Usuário no botão “Aceito os Termos de Uso e a Política de 

Privacidade”, quando do seu cadastro no Portal. Caso o Usuário não concorde com quaisquer 

das disposições dos Termos, deverá se abster de utilizar o Portal.  

 

2.2. Para utilização das funcionalidades do Portal, o Usuário deverá realizar seu cadastro, 

fornecendo todos os dados solicitados, declarando-se ser o único responsável pela veracidade 

das informações inseridas. O Usuário será responsável com exclusividade por quaisquer danos 

ou prejuízos decorrentes de informações inverídicas inseridas no Portal, inclusive perante 

terceiros.  

 

2.3. Ao se cadastrar, o Usuário terá a opção de aceitar o recebimento de E-mail Marketing com 

promoções, divulgações de produtos, etc. mediante um clique no botão “Aceito receber 

Newsletter”.  

 

2.3.1. Se, posteriormente, o Usuário não quiser mais receber o E-mail Marketing, deverá 

selecionar a opção Opt-Out para se descadastrar, clicando no link disponível na própria 

mensagem recebida e/ou no Portal. A Bosch fará a remoção do seu endereço eletrônico no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da sua solicitação. 

 

2.4. O Usuário manifesta seu consentimento livre, expresso e informado com relação aos 

mecanismos de guarda, armazenamento, compartilhamento e tratamento das informações 

coletadas pela Bosch, quando do cadastro, acesso e utilização do Portal, conforme sua Política 

de Privacidade, disponível no link: 

https://www.superprofesionalesbosch.com/br/PoliticadeprivacidadeBosch.pdf 

 

 

3. Regras de Utilização do Portal e seu Conteúdo 

 

3.1. Ao aceitar os presentes Termos, o Usuário declara: (i) ser civilmente capaz e penalmente 

imputável à luz da legislação do país de sua residência; (ii) estar ciente de que não poderá inserir 

no Portal conteúdo ilícito ou contrário à moral e aos bons costumes ou que viole direitos de 

terceiros, assim como material que incorpore vírus ou outros elementos nocivos no Portal ou que 

prejudique os sistemas da Bosch ou de outros Usuários; (iii) que utilizará o Portal apenas para 

fins lícitos, respeitadas suas finalidades. 

 

3.2. O Usuário reconhece que, em qualquer hipótese, será o único responsável pelo uso 

que fizer do Portal, bem como por qualquer conteúdo nele inserido, eximindo, portanto, a 

Bosch de qualquer responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo decorrente de sua 

utilização do Portal.  

 

3.3. Em caso de suspeita de uso indevido do Portal, a Bosch poderá limitar o acesso do Usuário 

responsável ao Portal, podendo suspendê-lo ou negá-lo, sem que seja devida qualquer 

indenização ou compensação por essa. 

https://www.superprofesionalesbosch.com/br/PoliticadeprivacidadeBosch.pdf


 

4. Limitação de Responsabilidade  

 

4.1. A Bosch não se responsabiliza: (i) por eventuais indisponibilidades, erros ou falhas do 

Portal, assim como pela falibilidade do sistema, nem por qualquer dificuldade de acesso; (ii) por 

erros ou inconsistências na transmissão de dados ou pela qualidade ou disponibilidade do sinal 

de Internet; (iii) pela existência de vírus ou quaisquer outros elementos nocivos no Portal que 

possam causar alterações nos seus sistemas informáticos (software ou hardware) ou nos 

documentos eletrônicos armazenados no sistema informático, de modo a eximir-se de qualquer 

responsabilidade pelos danos e prejuízos que possam decorrer desses elementos nocivos; (iv) 

por links para websites de terceiros, que forem inseridos por outros Usuários; (v) pelos danos e 

prejuízos de qualquer natureza que venham a decorrer do conhecimento que terceiros não 

autorizados possam ter de quaisquer das informações fornecidas ao Portal, em decorrência de 

falha exclusivamente atribuível ao Usuário ou a terceiros que fujam de qualquer controle 

razoável; (vi) por danos ou prejuízos decorrentes do seu acesso e/ou de uso das funcionalidades 

disponíveis no Portal; (vii) por acessos indevidos decorrentes utilização inadequada e negligente 

das senha cadastrada pelo Usuário, uma vez que esse se declara ciente de que a senha é de 

sua exclusiva responsabilidade e não deverá ser compartilhada com terceiros. 

 

4.2. O acesso ao Portal é disponibilizado ao Usuário por prazo indeterminado, podendo a Bosch 

descontinuar o serviço a qualquer momento, independente de prévio aviso, não sendo devido 

qualquer tipo de indenização. 

 

4.3. O conteúdo disponibilizado pela Bosch no Portal tem caráter meramente informativo, sem 

garantias de qualquer espécie, de modo que a Bosch não será responsável por quaisquer 

reivindicações em função de problemas causados por utilização inadequada de tais informações, 

por culpa ou dolo do Usuário. A Bosch não oferece garantia de quaisquer resultados decorrentes 

da utilização das funcionalidades do Portal. 

 

5. Propriedade Intelectual 

 

5.1. Significa todo e qualquer conhecimento e informação que possa ser comunicada e / ou 

documentada, sejam amostras ou software, independentemente de sua forma física ou 

características, divulgadas pela Robert Bosch através do nosso site, aplicações móveis e 

plataformas, independentemente de estar marcado como "confidencial" ou não. 

 

5.2. A Parte Receptora deverá manter em sigilo as Informações Confidenciais e não as divulgará, 

direta ou indiretamente, por escrito ou por qualquer outro meio. Para manter as informações 

confidenciais em sigilo, a Parte Receptora deverá utilizar seus esforços comerciais de forma 

razoável. Tais esforços incluirão o grau de cuidado que a Parte Receptora usaria para proteger 

suas próprias informações confidenciais de natureza semelhante, mas não deve ser inferior a 

um grau razoável de cuidado. A Parte Receptora limitará a divulgação de informações 

confidenciais a seus funcionários que precisam conhecer tais informações confidenciais para o 



propósito e que estão comprometidos com a obrigação correspondente de manter essas 

informações em sigilo. 

 

 

5.3. O Usuário reconhece que todo o conteúdo disponibilizado no Portal como imagens, vídeos, 

ilustrações, textos, áudios, etc., constitui exclusiva propriedade intelectual da Bosch.  

 

5.4. A divulgação, cópia e reprodução dos vídeos, áudios, imagens e demais conteúdos 

disponibilizados no Portal é PROIBIDA. O descumprimento por parte do Usuário das previsões 

aqui definidas o sujeitará às penalidades previstas pela legislação nacional e internacional de 

Propriedade Intelectual.  

 

5.4.1. A comprovação pela Bosch do descumprimento das previsões acima definidas por 

parte do Usuário não limitar-se-á a formas previamente definidas, podendo a Bosch 

utilizar-se de qualquer meio disponível, seja mediante cópias de páginas da internet, 

aplicativos de conversas, etc.  

 

5.5. O “aceite” do Usuário ao presente Termo não representará qualquer licença, concessão ou 

autorização de uso da marca “BOSCH” e demais direitos de Propriedade Intelectual da Bosch.  

 

6. Disposições Gerais 

 

6.1. A presente relação jurídica é exclusivamente regida pelas leis brasileiras. 

 

6.2. As comunicações e contato por parte do Usuário à Bosch deverão ser realizadas por meio 

da Central de Atendimento ao Cliente do Portal, de acordo com as informações disponibilizadas 

nestes Termos e no Portal. 

 

6.3. Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, venha a ser 

reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das demais 

disposições destes Termos, as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes, gerando 

efeitos em sua máxima extensão.  

 

6.4. A tolerância de exercer o direito de quaisquer condições dos presentes Termos deverá ser 

entendida como mera liberalidade da Bosch, jamais produzindo novação, modificação, renúncia 

ou perda de direito de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação. 

 

6.5. Fica eleito o Foro do local de residência do Usuário, no Brasil, para resolver quaisquer 

dúvidas, questões ou litígios decorrentes dos presentes Termos, renunciando as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a Bosch, para que possamos atendê-lo. 

 

Última atualização: 16.04.2019 


