
Termos e Condições Gerais de Uso 

Ao usuário do www.munddi.com, 
Obrigado por dedicar este tempo para ler os Termos e Condições Gerais de Uso do 
www.munddi.com. 

O munddi.com é um portal de internet gratuito que conecta marcas e 
lojas a consumidores. 

Este documento regulamenta o uso do serviço do portal de Internet 
www.munddi.com: 

1) Qualquer pessoa, física ou jurídica, denominada USUÁRIO, que pretenda 
utilizar os serviços do Website, deverá aceitar as Cláusulas de Uso e todas 
as demais políticas e princípios que as regem. 

2) A aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso são indispensáveis à 
utilização do site e serviços prestados. 

3) O USUÁRIO deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as 
disposições estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Uso e na 
Política de Confidencialidade e Segurança da Informação, para que então 
seja efetuado com sucesso seu cadastro como USUÁRIO. 

 

1. SERVIÇOS OFERECIDOS 

1.1. As condições desse termo se aplicam para regular o uso do serviço oferecido 
pelo www.munddi.com aos USUÁRIOS, que possibilita a escolha, de LOJAS 
cadastradas e, via on-line, é possível efetivar solicitações para aquisição (e entrega 
em domicílio e retirada no local) de produtos revendidos (ou vendidos) pelas 
LOJAS, de acordo com a listagem de produtos disponibilizada. Sendo possível, 
igualmente aos USUÁRIOS, a efetivação do pagamento do preço dos produtos via 
on-line. Em casos de aquisição com opção de entrega em domicílio, o transporte e 
entrega serão realizados por um PARCEIRO DE ENTREGA. 

1.2. O serviço do www.munddi.com consiste, portanto, em aproximar, através do 
nosso site, os USUÁRIOS, as LOJAS e PARCEIROS DE ENTREGA cadastrados. 
Possibilita também que os USUÁRIOS encaminhem às LOJAS, pedidos de entrega 
de produtos, e recebimento on-line pelas LOJAS do pagamento do preço dos 
produtos entregues aos USUÁRIOS. 

1.3. Desde logo, esclarecemos que o USUÁRIO se declara ciente de  que o serviço 
oferecido pelo www.munddi.com, é limitado apenas à intermediação dos Usuários 
com as LOJAS cadastradas (com opção de pagamento on-line) ou PARCEIROS DE 
ENTREGA, para comercialização de produtos, não envolvendo a separação dos 
produtos, que é de responsabilidade integral e exclusiva da LOJA, a quem deverão 
ser direcionados quaisquer reinvindicações decorrentes de vício, defeitos ou 
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separação dos produtos. 
 

 

2. CADASTRO 

2.1. Os serviços oferecidos pelo www.munddi.com somente estão disponíveis para 
as pessoas que tenham plena capacidade de fato para contratar. Dessa forma, não 
podem efetuar cadastro pessoas menores de 18 anos ou acometidas por outras 
incapacidades inscritas nos artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro, salvo se 
devidamente representadas ou assistidas. 

2.1.1. As pessoas jurídicas efetuarão seus cadastros por meio de representante 
legal. 

2.1.2. Em caso de informações incorretas, inverídicas ou não confirmadas, bem 
assim na hipótese da negativa em corrigi-las ou enviar documentação que 
comprove a correção, o www.munddi.com se reserva o direito de não concluir o 
cadastramento ou ainda,  bloquear o cadastro já existente, impedindo o USUÁRIO 
de utilizar os serviços on-line até que, o cadastro seja devidamente regularizado 
junto ao www.munddi.com. 

2.2.  O www.munddi.com se reserva o direito de impedir, a seu critério, novos 
CADASTROS, ou cancelar os já efetuados, no caso em que sejam detectadas 
inconsistências em sua análise ou detectada a tentativa deliberada de burlar as 
regras existentes e obrigatórias para todos os USUÁRIOS. Também agirá da 
mesma forma caso verifique descumprimento, pelo USUÁRIO, de qualquer 
obrigação prevista no presente Termo de Uso. 

2.3.  O USUÁRIO aceita, internacionalmente, a transferência de seus dados de 
cadastro para a marca. 

 
3. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 

3.1. Efetuado com sucesso o CADASTRO do USUÁRIO, este, se obriga a não 
divulgar a terceiros o login e senha de acesso, nem permitir o uso de tais 
informações por terceiros, responsabilizando-se pelas consequências do uso de 
login e senha de sua titularidade.  

3.2. É obrigação do USUÁRIO fornecer informações cadastrais totalmente verídicas 
e exatas, responsabilizando-se exclusiva e integralmente (em todas as searas 
jurídicas) por todas as informações necessárias para CADASTRO, mantendo os 
dados  atualizados, inclusive, quanto ao endereço de entrega dos produtos 
encomendados.  
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3.3. O USUÁRIO se obriga, também, a pagar integralmente o preço dos produtos 
solicitados/encomendados à LOJA e efetivamente entregues, seja pela modalidade 
on-line diretamente ao portador dos produtos encomendados ou qualquer outra 
forma selecionada.  

3.4 O USUÁRIO que seja menor de 18 anos de idade está ciente de que não poderá 
encomendar e adquirir, em qualquer hipótese, produtos alcoólicos, 
responsabilizando-se pela correta informação de sua idade no item CADASTRO.  

3.5 O USUÁRIO concorda com o uso das informações de avaliações e feedbacks 
dos serviços das LOJAS do www.munddi.com, conforme descrito no Termo de 
Confidencialidade e Segurança da Informação do www.munddi.com. 

 
4. OBRIGAÇÕES DO WWW.MUNDDI.COM 

4.1. Disponibilizar no site www.munddi.com espaço virtual que permita ao USUÁRIO 
devidamente cadastrado, efetivar pedidos de compra de produtos anunciados e 
comercializados pelas LOJAS e também, disponibilizar ao USUÁRIO meios de 
pagamento do preço dos produtos on-line.  

4.2. Proteger por meio de armazenamento em servidores ou quaisquer outros meios 
magnéticos de alta segurança, a confidencialidade de todas as informações e 
cadastros relativos aos USUÁRIOS, assim como valores atinentes às operações 
financeiras advindas da operacionalização dos serviços previstos no presente 
TERMO. Contudo, não responderá pela reparação de prejuízos que possam ser 
derivados de apreensão e captação de dados por parte de terceiros que, rompendo 
os sistemas de segurança, consigam acessar essas informações.  

4.3. Cumprir em sua integralidade os itens listados na Política de Confidencialidade 
e Segurança da Informação. 

 
5. CONDIÇÕES DE COMPRA E RETIRADA OU ENTREGA 

5.1. O www.munddi.com não é o proprietário dos produtos anunciados na 
plataforma, não guarda a posse desses itens e não realiza as ofertas de venda, que 
é de responsabilidade integral e exclusiva da LOJA, a quem deverão ser 
direcionados quaisquer reinvindicações decorrentes de vício, defeitos ou separação 
dos produtos. 

5.2. A modalidade RETIRADA em loja, quando selecionada, gerará um número de 
voucher de retirada da compra para o USUÁRIO comprador. Quando os produtos 
estiverem devidamente separados, o USUÁRIO comprador será notificado pelo 
lojista e deverá usar este voucher para a retirada de sua compra. 
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5.3. A modalidade de ENTREGA poderá ocorrer em dois formatos: “Entrega no 
mesmo dia” ou “Entrega expressa”. Em ambos os casos, o tempo de entrega estará 
sujeito à condições adversas e que podem acarretar em eventuais atrasos. 

 
6. MODIFICAÇÕES DESTE TERMO 

6.1. O presente TERMO DE USO poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou 
parte dele, modificados para adequações e inserções, visando o aprimoramento dos 
serviços disponibilizados.  

6.2. Em caso de modificação deste instrumento, a sua versão atualizada deverá ser 
colocada imediatamente no site, para consulta do usuários, que poderão, ainda, ser 
notificados via mensagem pessoal sobre as alterações realizadas. 

 
7. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

7.1. Para estabelecer contato com a www.munddi.com o USUÁRIO terá acesso ao 
endereço eletrônico deste link, sendo certo que o USUÁRIO se obriga, igualmente, 
a manter em seu cadastro endereço eletrônico atualizado para receber as 
comunicações dirigidas pelo www.munddi.com.  
 

8. ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO 

8.1. O USUÁRIO declara ter lido, entendido e que aceita todas as regras, condições 
e obrigações estabelecidas no presente TERMO.  

 

 
 

9. FORO DE ELEIÇÃO 

9.1. As partes elegem como competente para dirimir eventuais controvérsias que 
venham a surgir da interpretação e do cumprimento do presente TERMO o foro da 
Comarca do São Paulo - SP.  
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