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Condições Gerais de Negociação 
 

§ 1 Validade das CGN 

 
1. Âmbito de aplicação 

As seguintes Condições Gerais de Negociação (CGN) aplicam-se aos portais online (em 
seguida: plataforma) oferecidos pela TLF LabelFinder GmbH, Große Hamburger Str. 32, 
10115 Berlim (em seguida designada apenas como TLF), presentes na Internet sob os 
endereços www.thelabelfinder.com e www.labelfinder.com, e aos domínios de "top level" 
específicos a cada país, em relação aos utilizadores (em seguida designados apenas 
como utilizadores) de um perfil básico ou Premium. 
 

2. Parceiros contratuais 
Os contratos referentes à utilização da plataforma são apenas eficazes entre as partes 
se o cliente for empresário no âmbito do § 14 do Código Civil Alemão (BGB). Empresário 
é qualquer pessoa singular ou coletiva, ou então uma sociedade de pessoas com 
estatuto jurídico, que age no exercício da sua atividade profissional por conta própria ou 
comercial, aquando da celebração de uma transação legal. 
 

3. CGN do utilizador 
A validade das Condições Gerais de Negociação do utilizador está excluída, a menos 
que expressamente acordada por escrito. 

 

§ 2 Objeto do contrato e celebração do contrato 
 

1. Descrição da prestação 
A TLF opera a plataforma como motor de pesquisa e concede aos utilizadores o direito 
de usar a homepage. Ao fazê-lo, a TLF oferece ao utilizador apenas uma plataforma, na 
qual o utilizador se pode apresentar aos visitantes da homepage, através dos atuais 
navegadores Web. Além disso, a TLF oferece a possibilidade técnica de criação de um 
perfil destinado a uma loja estacionária existente na realidade, a uma marca, a outros 
produtos ou a prestações de serviços, e de nele manter dados e conteúdos. A TLF pode 
restringir perfis em categorias individuais (por exemplo, moda, acessórios, bijutarias, 
etc.) 

 
2. Perfil básico e Perfil Premium 

O registo e a criação de um perfil são, em princípio, gratuitos (perfil básico). O utilizador 
tem a possibilidade de expandir o perfil básico com funções adicionais, mediante o 
pagamento de uma determinada quantia (perfil Premium). Isto inclui em particular a 
exibição preferencial, a representação com texto e imagens da loja do cliente, bem como 
a exibição do negócio do cliente também numa pesquisa nos arredores. A TLF reserva-
se o direito de não disponibilizar no perfil base todos os serviços oferecidos pela 
plataforma. 
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3. Celebração do contrato 
O contrato do perfil básico entra em vigor com a ativação da conta pela parte do 
utilizador, clicando-se no link enviado pela TLF. Se tiver sido acordado um perfil 
Premium, o contrato entra em vigor através da conclusão do processo de reserva por 
parte do cliente ou com a confirmação da ordem por parte da TLF, sob a forma de texto 
(§ 126b BGB). 

 

§ 3 Direitos e obrigações da TLF LabelFinder GmbH 
 

1. Obrigações 
A TLF coloca a plataforma acima descrita à disposição do cliente para utilização. O 
utilizador não tem direito à disponibilidade permanente e integral da homepage. A TLF 
realiza, contudo, todos os esforços ao seu alcance para manter a homepage 
continuamente disponível. 

 
2. Direitos de edição 

A TLF está autorizada a editar os conteúdos publicados ou enviados pelo utilizador, sem 
aviso nem autorização prévios pela parte do mesmo. Isto também se aplica à edição 
técnica do perfil do utilizador, bem como às ofertas e conteúdos nele contidos, em 
especial os referentes à garantia de apresentação uniforme em dispositivos móveis, 
aplicações de software, etc. Para respetiva exibição dos perfis em homepages TLF de 
outros países, a TLF pode recorrer à tradução automatizada do conteúdo e dos dados 
dos perfis dos utilizadores. Permanecem inalterados quaisquer outros direitos da TLF, 
em especial medidas que estejam em conformidade com o § 4, parágr. 5. A TLF está 
especialmente autorizada a remover em qualquer altura conteúdos da sua homepage e 
do respetivo perfil, sem aviso prévio, nem indicação dos motivos. 

 
3. Direito de fiscalização 

A TLF tem o direito (não sendo contudo obrigada) de fiscalizar os dados e conteúdos 
publicados pelos utilizadores, não assumindo expressamente qualquer responsabilidade 
pela sua exatidão ou legalidade. 

 
4. Direito a alterações 

A TLF reserva-se o direito de modificar os serviços oferecidos na sua homepage ou de 
oferecer serviços diferentes, a menos que isso não seja aceitável para o utilizador. 
Serviços no âmbito do perfil Premium, que excedam o perímetro especificado no § 2, 
parágr. 1 e 2 destas especificações, são voluntários e não terão necessariamente de ser 
permanentemente oferecidos pela TLF. No caso de visualização de um perfil em 
homepages de parceiros contratuais da TLF (por exemplo, via Widget, integração de 
iFrame, etiqueta branca), a seleção da homepage do parceiro é da inteira 
responsabilidade da TLF. A TLF pode justificar a cooperação com homepages de 
parceiros e, desta forma, justificar de novo ou cessar em qualquer momento a 
visualização de um perfil nessa homepage, mesmo no decorrer do tempo de duração do 
contrato. 
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§ 4 Obrigações do utilizador 
 

1. Obrigação de pagamento 
Se o utilizador tiver subscrito um perfil Premium, ele é obrigado a pagar o valor 
acordado. O montante correspondente é acordado no respetivo contrato. A TLF está 
intitulada a exigir uma prestação parcial relativa às diferentes fases incluídas. 

 
2. Obrigações de cooperação 

O utilizador apresentará à TLF atempada e gratuitamente todas as informações 
necessárias à prestação dos serviços contratualmente devidos. O cliente garante a 
disponibilidade de um empregado suficientemente qualificado e autorizado a tomar 
decisões. Se ocorrerem atrasos na prestação de serviços pela parte da TLF devido a 
falhas relacionadas com a referida obrigação de cooperação, será respetivamente 
adiado o prazo de prestação dos serviços, de acordo com aquilo que for acordado. 
O utilizador tem de garantir que a visualização da plataforma não é bloqueada devido a 
tecnologia desatualizada (especialmente devido a navegadores Web antiquados, falta de 
plug-ins atualizados, etc.) ou por configurações que impeçam a visualização dos 
mesmos (por ex., "websitelocker", intranet). 

 
3. Dados de acesso 

Para a criação de um perfil e o acesso à plataforma online, é necessária a criação de 
uma conta. Um utilizador pode criar diversos perfis e ser responsável pela manutenção 
de várias marcas ou lojas. Cada marca ou loja poderá ser criada apenas uma vez. O uso 
da plataforma online é apenas possível mediante a indicação dos dados obrigatórios, em 
especial, do nome próprio (nome e sobrenome). O utilizador garante que os dados 
utilizados na criação da sua conta e do perfil são exatos e completos. O utilizador 
comunicará imediatamente à TLF quaisquer alterações nos seus dados obrigatórios. 

 
4. Conteúdos proibidos 

O utilizador compromete-se a não publicar no seu perfil nem incumbir a TLF da 
manutenção de quaisquer conteúdos ou dados que vão contra as prescrições legais (em 
especial as referentes à lei penal, de concorrência e de proteção juvenil), os direitos de 
terceiros (em particular, direitos de proteção de marcas registadas, direitos de autor, 
direitos de privacidade e proteção de dados) ou estas Condições Gerais de Negociação. 
O utilizador é responsável pelos seus dados, conteúdos e ligações de URL, 
independentemente do facto de ter sido ele próprio ou a TLF a efetuar a manutenção 
dos mesmos. 

 
5. Deveres de verificação 

O utilizador compromete-se a verificar imediatamente o seu perfil após a ativação pela 
parte da TLF e a fazê-lo depois disso regularmente. Isto inclui, em particular, a 
manutenção e o controlo do conteúdo, na medida em que não tenha sido 
contratualmente estabelecido o contrário. Se um perfil não apresentar as funcionalidades 
acordadas, o utilizador deverá informar imediatamente a TLF acerca do sucedido. 
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6. Exoneração (de responsabilidades) 
Se terceiras partes processarem a TLF devido a possíveis violações da lei em relação 
aos conteúdos ou páginas do utilizador, o utilizador compromete-se a exonerar a TLF de 
qualquer responsabilidade e a reembolsar todos os custos que possam incorrer devido à 
possível violação da lei, em especial os custos relacionados com a defesa judicial 
necessária. O utilizador compromete-se a apoiar abrangentemente a TLF durante a 
defesa judicial, com a prestação de informações e documentos. Permanecem 
inalterados quaisquer outros direitos da TLF. 

 
7. Consequências em caso de incumprimento das obrigações 

Se, após um determinado prazo, o utilizador não cumprir com as suas obrigações, 
apesar das solicitações por parte da TLF, a TLF poderá tomar medidas adequadas a seu 
critério, com a finalidade de garantir os seus direitos e os direitos de terceiros. Isto inclui, 
em particular, a correção ou exclusão de quaisquer serviços ou conteúdos, o aviso dos 
utilizadores, a limitação das possibilidades de utilização e o bloqueio definitivo do 
utilizador. A decisão sobre a necessidade e a adequação de uma tal medida é 
exclusivamente da competência da TLF. Permanecem inalterados os direitos resultantes 
do § 3 do parág. 2. 

 
8. Obrigações de tolerância 

O utilizador deverá tolerar todas as medidas que a TLF tenha de tomar por razões de 
segurança, backup ou melhoramento dos seus produtos, em especial, a 
indisponibilidade temporária devida a trabalhos de manutenção ou ao perigo de 
problemas de segurança, ou o atraso da publicação de ofertas e conteúdos por razões 
de segurança. 

 
9. Obrigação de abstenção 

O utilizador é obrigado a abster-se de qualquer atividade que possa interferir com o 
funcionamento da plataforma ou a infraestrutura técnica subjacente, e/ou sobrecarregá-
la excessivamente. Contam-se aqui especialmente, entre outros, leitura automática, 
bloqueio, substituição, modificação, cópia de dados e/ou outros conteúdos, na medida 
em que isso não seja necessário para a boa utilização da plataforma, bem como a 
distribuição e/ou publicação de conteúdos do portal sem o consentimento da TLF. 

 

§ 5 Prestação de garantia e indemnização de danos 
 

1. Prestação de garantia 
Salvo disposição expressa em contrário, a garantia respeitante ao perfil básico é 
orientada segundo as disposições legais da lei de empréstimos referida no §§ 598 e 
seguintes do Código Civil Alemão (BGB) e, em termos do perfil Premium, de acordo com 
as disposições legais do direito de arrendamento, constantes no §§ 535.o e seguintes do 
BGB. 
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2. Indemnização de danos 

 A TLF é responsável perante o utilizador apenas em caso de intenção 
premeditada e negligência grave. 

 Em caso de negligência simples, a TLF é responsável pelos danos resultantes da 
perda de vida, ferimentos e afetação da saúde das pessoas, em conformidade 
com a lei de responsabilidade do produto, e da violação de uma obrigação 
contratual essencial, cuja realização torna possível a correta execução do 
contrato e em cujo cumprimento o parceiro contratual poderá confiar 
regularmente (obrigação contratual básica). Em caso de infração de obrigações 
contratuais básicas, a responsabilidade da TLF limita-se à quantidade de danos 
típicos contratuais e previsíveis aquando a celebração do contrato.  

 Além disso, é excluída a responsabilidade pré-contratual, contratual e 
extracontratual da TLF. 

 No que diz respeito ao perfil Premium, é excluído o direito de indemnização 
objetivo, previsto no § 536a, parágr. 1, do Código Civil Alemão (BGB). 

 
3. Isenção de responsabilidade em caso de perda de uso 

Na medida em que um perfil não poder ser usado tal como contratualmente acordado, a 
TLF terá de se esforçar pela criação do respetivo estado de utilização. O utilizador 
deverá notificar imediatamente a TLF acerca de qualquer limitação da possibilidade de 
utilização. O utilizador reconhece não ser sempre possível uma disponibilização 
permanente e livre de falhas da homepage, em especial de falhas devido a manutenção 
ou a medidas de segurança, bem como acontecimentos que se encontram fora do 
alcance da TLF, que podem conduzir a uma acessibilidade limitada ou a interrupções 
temporárias dos serviços na homepage, e que não lhe são inerentes quaisquer direitos a 
este respeito, em particular nenhuns direitos de desempenho, indemnização de danos, 
rescisão de contrato ou redução do pagamento. 

 
4. Atraso na execução 

As indicações do tempo de desempenho são apenas vinculativas, se forem confirmadas 
expressamente por escrito pela TLF. Se os atrasos tiverem algo a ver com 
circunstâncias que sejam alheias à TLF ou que digam respeito a serviços acordados 
após a celebração do contrato, eles não fundamentam nenhuma demora. 

 

§ 6 Fatura e mora de pagamento 
 

1. Pagamento 
Os montantes acordados deverão ser pagos até 10 dias após a data de faturação, desde 
que, em casos individuais, não tenha sido combinado nenhum outro prazo de 
pagamento ou pagamento adiantado. Todos os preços acordados deverão ser 
entendidos como preços líquidos, em euros, acrescidos da respetiva taxa de IVA em 
vigor, salvo disposição expressa em contrário. 

 
2. Atraso 

Em caso de mora ou diferimento do pagamento, serão adicionados juros e despesas de 
cobrança. No âmbito do Código Comercial Alemão (HGB), em caso de mora ocorrerá 
também o envio de um aviso pela parte da parte contratada. 
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3. Custos adicionais 
Os custos adicionais incorridos em pagamentos no estrangeiro, pagamentos por cheque 
ou outros métodos de pagamento, são assumidos pelo utilizador. Isto aplica-se em 
particular também a custos adicionais incorridos no âmbito de débito direto ou 
pagamento com cartão de crédito em caso de estornos, na medida em que a TLF não 
seja responsável por tais estornos. 

 
4. Compensação 

Perante a TLF, o utilizador tem apenas o direito à compensação de reivindicações 
indiscutíveis ou legalmente válidas. 

 

§ 7 Duração e rescisão do contrato 
 

1. Direito de rescisão ordinária 
A menos que acordada qualquer outra disposição, o contrato tem uma duração 
indeterminada e pode ser rescindido a qualquer momento por escrito pelas partes, 
mediante o cumprimento de um prazo de rescisão de 14 dias (§ 126b do Código Civil 
Alemão (BGB)). Permanece aqui inalterado o direito da TLF de bloquear o perfil, 
resultante do § 3, parágr. 2, § 4, parágr. 7, bem como o seu direito de rescisão 
extraordinária imediata, nos termos do § 7, parágr. 2. 

 
2. Direito de rescisão extraordinária 

As partes contratuais podem rescindir o contrato por razões importantes, a qualquer 
momento e sem aviso prévio. Uma razão importante para a rescisão imediata existe, em 
particular para a TLF, se o utilizador se atrasar com o pagamento do montante acordado 
em duas datas consecutivas, se se verificarem circunstâncias que sugiram a sua 
incapacidade de pagamento ou insolvência iminente, ou se o utilizador violar obrigações 
contratuais essenciais. 

 

§ 8 Proteção de dados 
 

1. Os dados fornecidos pelo utilizador são armazenados e processados pela TLF para as 
finalidades resultantes destas condições gerais de negociação e do respetivo contrato. A 
TLF respeitará as respetivas disposições relativas à proteção de dados. 

 

§ 9 Direitos de autor 
 

1. Concessão de direitos pela parte da TLF 
Todos os direitos sobre os resultados de trabalho no decorrer do cumprimento da 
prestação de serviços pela parte da TLF, em especial direitos de autor sobre conceitos, 
layouts, programas de processamento de dados e computador continuam a pertencer à 
TLF. O utilizador obtém um simples direito de utilização, previsto exclusivamente para a 
finalidade contratual e pelo tempo de duração do contrato. 
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2. Concessão de direitos pela parte do utilizador 
O utilizador concede à TLF um simples direito de utilização por tempo ilimitado dos 
conteúdos por ele carregados na plataforma (em especial, textos, logótipos, fotografias, 
vídeos, marcas, etc.). O utilizador pode revogar por escrito o direito de utilização após o 
término da relação contratual com a TLF. Neste caso, o utilizador deverá conceder à 
TLF um prazo razoável de pelo menos 1 mês até à data de proibição da utilização. 

 

§ 10 Disposições finais 
 

1. Direito aplicável 
Para as disputas que surjam entre as partes, na medida em que a lei assim o permitir, 
aplica-se exclusivamente o Direito Alemão, sob exclusão do direito privado internacional 
e da aplicação da Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de 
Mercadoria. 

 
2. Foro de competência jurídica 

O foro de competência jurídica exclusivo para todas as disputas decorrentes no âmbito 
deste contrato, independentemente da base jurídica, é Berlim, se o utilizador for 
comerciante. 

 
3. Reservado o direito a alterações 

A TLF possui o direito de efetuar futuramente alterações nas presentes Condições 
Gerais de Negociação. Todas as alterações e complementações do contrato subjacente 
exigem a forma escrita (§ 126b do Código Civil Alemão (BGB)). 
As alterações das CGN serão comunicadas ao clientes pelo menos quatro semanas 
antes da sua entrada em vigor, por escrito ou por e-mail. As alterações terão efeito se, 
num prazo de quatro semanas após a receção da notificação por escrito ou por e-mail, 
referente às alterações, o cliente não se opuser a elas e a TLF tiver alertado os clientes 
para essas consequências legais na notificação da alteração. 

 
4. Cláusula de salvação 

Se alguma das disposições individuais do contrato for ou se tornar ineficaz, isso não 
afetará a validade do contrato em geral. 
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