Termos e Condições - Adegados.com
Disposições Gerais
A Adegados.com é um site que tem como objetivo coordenar/divulgar eventos relacionados ao universo
da gastronomia e vinhos em geral, permitindo que um público extremamente heterogêneo (sejam estes
amantes ou aprendizes da arte culinária / degustação de vinhos) tenha acesso a eventos de qualidade e
preparados com profissionalismo e comprometimento.
***** Das Condições Gerais de Utilização dos Serviços oferecidos pelo site
Todos os indivíduos que desejam participar de quaisquer dos "Eventos" (degustações em grupo ou
privadas, organizadas previamente em dia e horário certos, divulgadas previamente, mas não
exclusivamente pelo site) organizados pelo site, deverão necessariamente realizar um cadastro prévio,
através de formulário online ou por e-mail.
Este formulário será denominado "Ficha de Cadastro", e todos os particulares cadastrados no site serão
individualmente considerados como "Usuário(s)", para os fins do que dispõe estes Termos e Condições
Gerais de Uso dos Serviços.
Neste sentido, o Usuário será o único responsável pela correição dos dados informados em sua Ficha de
Cadastro. Todas as comunicações realizadas pelo Adegados.com serão realizadas considerando os dados
de contato disponibilizados pelo próprio Usuário, e toda e qualquer comunicação terá efeito imediato após
realizada. Neste
sentido, o Usuário deverá sempre manter seus dados cadastrais atualizados, informando a administração
do site sobre qualquer modificação, tais como endereço de correspondência completo, endereço eletrônico
(e-mail) e telefone com o correspondente código DDD. A atualização das informações é de
responsabilidade exclusiva do Usuário.
O Usuário desde já concorda em ser contatado por qualquer meio disponível dentre os fornecidos, assim
como receber comunicações de natureza diversa e/ou anúncio de promoções enviados pelo Adegados.com
ou por seus parceiros, sendo igualmente responsável por autorizar o recebimento de mensagens do
domínio Adegados.com em quaisquer eventuais filtros AntiSpam.
O não recebimento de comunicações enviadas pelo Adegados.com em razão do fornecimento incorreto de
dados cadastrais, ou por problemas exclusivos do usuário, tais como defeitos no equipamento eletrônico ou
direcionamento para a caixa de spam, entre outros, não serão em nenhuma hipótese, responsabilidade do
Adegados.com
****** Das Condições de Participação e Realização nos Eventos

O Adegados.com será o responsável, por si ou terceiros, pela realização dos "Eventos", que serão sempre
divulgados com antecedência através do site Adegados.com, e os Usuários poderão optar por receber
informação acerca dos mesmos através do preenchimento da Ficha de Cadastro, com a divulgação de
dados pessoais mínimos exigidos.
Em havendo interesse do Usuário na participação em um determinado Evento, o mesmo deverá acessar o
site Adegados.com para confirmar o valor e disponibilidade de ingressos. , sendo apresentado em forma de
convite, senha ou código eletrônico que facultará o acesso ao Evento.
A participação no(s) Evento(s) estará sujeita à disponibilidade de ingressos e comprovação do pagamento
do valor integral do(s) ingresso(s), que poderá ser realizado através de boleto bancário, transferência
eletrônica, depósito bancário identificado ou cartão de crédito.
Somente após a compensação/identificação dos valores, ou aprovação da operadora de cartão de crédito
utilizado pelo Usuário, o(s) código(s) relativos aos ingressos serão entregues, utilizando-se os dados de
cadastro do Usuário responsável pela compra.
Os ingressos disponibilizados para o(s) Evento(s) possuem uma limitação de compra por Usuário, sendo
certo que tal limitação será variável de acordo com o(s) Evento(s) e quantidade de vagas disponíveis.
Após a concretização da compra, o Usuário receberá uma senha ou código eletrônico, que será o seu
identificador individual para participação no(s) Evento(s).
O usuário é responsável por realizar a conferência dos dados relativos ao pedido (tipo de Evento, dia,
horário, quantidades) antes e após a confirmação de sua compra.
O(s) Evento(s) somente será/serão realizado(s) se a quantidade total de vagas disponíveis for preenchida,
uma vez que o custo individual de cada ingresso considera o preenchimento do número total de vagas.
Na hipótese de não recebimento do comprovante de pagamento, o Usuário deverá entrar em contato
imediatamente com a administração do site e solicitar um novo envio.
***** Cancelamento do(s) Evento(s), Remarcação e Reembolso.
Em caso de arrependimento do Usuário, o reembolso do valor do(s) ingresso(s) será efetuado, descontadas
as taxas de serviço e entrega (se houver), desde que esse direito seja requisitado em até 7 (sete) dias da data
da compra e que seja em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do Evento.
Na hipótese de pagamento com cartão de crédito, o estorno do valor somente será efetuado mediante a
entrega de requerimento formal, por escrito, a ser enviado ao administrador do site, juntamente com a
confirmação de autenticidade do Usuário. O estorno na fatura do cartão seguirá as normas de cada
operadora/banco emissor, podendo ser creditado na fatura seguinte ou na subsequente, de acordo com a
data de fechamento da fatura. No caso de compras realizadas em cartão de débito ou dinheiro, o estorno

será realizado como depósito em conta corrente informada pelo Usuário, no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis.
Excetuadas as hipóteses acima, não será permitido o cancelamento, troca ou devolução de ingressos. O
ingresso é um produto único, ou seja, após a compra, ele não estará mais disponível para venda.
O valor correspondente ao(s) ingresso(s) adquirido(s) pelo Usuário não será reembolsado na hipótese de
não comparecimento do Usuário ou demais portadores de ingresso(s).
O Adegados.com não poderá ser responsabilizado pela não realização de um Evento nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior, ou em razão de problemas relacionados a terceiros, em especial, problemas no(s)
estabelecimento(s) onde o(s) Evento(s) deveria(m) ocorrer.
Nestas hipóteses, o Usuário será informado sobre o remanejamento do Evento para outro local, ou na
impossibilidade de isso ocorrer, seu cancelamento, com a maior brevidade possível, através dos dados de
contato informados.
Após a divulgação da nova data, caso não seja possível o comparecimento do Usuário, o mesmo poderá
optar pela participação em outro Evento oferecido através do site, ou pela devolução do valor pago pelo(s)
ingresso(s).
Na hipótese de opção por outro Evento, o Usuário desde já concorda com o pagamento de eventuais
acréscimos aplicáveis, em havendo diferença nos valores do(s) Evento(s), sendo certo que, na hipótese de
valores a menor, a diferença poderá ser utilizada em futuros eventos.
O(s) ingresso(s) poderão ser usufruídos pelo(s) portador(es) do(s) código(s) adquiridos através do site, não
necessariamente com a presença do Usuário adquirente.
Não estão inclusas no custo individual do(s) ingresso(s) as despesas com transporte, descolamento ou
quaisquer outros que não estejam expressamente mencionados na descrição do(s) Evento(s). Neste sentido,
o Usuário ou portador do ingresso será o único responsável por todo e qualquer custo direto ou indireto
necessário para garantir sua participação no Evento.
O usuário fica desde já ciente de que os preços relativos ao(s) Evento(s) poderá sofrer modificação sem
prévio aviso, sendo certo que o Usuário desde já declara conhecer e concordar com esta condição, estando
sujeito as condições previstas especificamente no momento da aquisição do(s) ingresso(s).
DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Contrato constitui o acordo integral entre você e o Adegados.com e rege seu uso dos Serviços
oferecidos através do site, prevalecendo sobre quaisquer contratos anteriores entre você e o Adegados.com.
Você também poderá estar sujeito aos termos e condições adicionais que podem ser aplicáveis quando você
usa serviços afiliados,

como sites de terceiros, conteúdo de terceiros ou software de terceiros. Se qualquer parte deste Contrato for
considerada inválida ou inexequível, essa parte deve ser interpretada de forma consistente com a lei
aplicável para refletir, na medida do possível, a intenção original das partes, e as demais cláusulas
permanecerão em pleno vigor e efeito. A impossibilidade ou opção do Adegados.com em não exigir
quaisquer direitos ou disposições do presente Contrato não constituirá uma renúncia a essa ou a qualquer
outra disposição. O adegados.com não será responsável por falhas em cumprir quaisquer obrigações em
razão de causas fora do seu controle.
Os Serviços oferecidos pelo Adegados.com são operados a partir de seu escritório no Rio de Janeiro. Você
concorda em cumprir todas as leis, estatutos, portarias e regulamentos locais, estaduais, federais e
nacionais que se apliquem ao seu uso dos Serviços. Todas as transações realizadas por meio do site
Adegados.com são regidas pelas leis do Brasil, independentemente de quaisquer disposições sobre
conflitos de leis. Você concorda expressamente que o foro competente para dirimir qualquer alegação ou
litígio com a Adegados.com ou de qualquer forma relacionado aos Serviços oferecidos através do site,
sendo competente o tribunal da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer eventuais conflitos que
possam surgir em razão da relação estabelecida entre as partes.
O Adegados.com pode notificá-lo com relação aos serviços ou eventos mantidos pelo site, mediante envio
de uma mensagem de e-mail para o endereço de e-mail informado em seu cadastro, sendo certo que os
avisos terão efeito imediato.
O Adegados.com reserva-se o direito de tomar todas as medidas que considere ser razoavelmente
necessárias ou apropriadas para exigir e/ou verificar o cumprimento de qualquer parte deste Contrato.
Você concorda que o Adegados.com tem o direito, sem qualquer responsabilidade perante você, de
divulgar quaisquer Dados de Registro e/ou informações de Conta para autoridades judiciais, funcionários
do governo e/ou terceiros, conforme a Adegados.com acredite ser razoavelmente necessário ou apropriado
para fazer valer e/ou verificar o cumprimento de qualquer parte do presente Contrato (incluindo, sem
limitação, o direito de o Adegados.com cooperar com qualquer processo legal relativo ao uso dos Serviços
e/ou uma reclamação de terceiro no sentido de que seu uso dos Serviços é ilegal e/ou viola tais direitos de
terceiros).

