TERMOS DE USO
Olá, seja bem-vindo!
A empresa Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (a “MOBIL”), disponibilizam o Site para apresentar e
esclarecer as características e serviços relacionados aos produtos MOBIL, cujo conteúdo é meramente informativo
e não possui o objetivo de gerar nenhum tipo de contraprestação ao usuário.
Por favor, leia atentamente estes termos de uso (“Termos de Uso”) antes de acessar nosso website e certifique-se
de haver entendido integralmente suas condições antes de utilizar o Site.
Ao acessar o presente website, os visitantes aderem integralmente às normas, condições e diretrizes adotadas pela
MOBIL no que tange à forma e meios pelos quais as informações são apresentadas e transmitidas, bem como aos
mecanismos de operação deste website e à legislação aplicável.
Caso você não concorde com quaisquer condições destes Termos de Uso, bem como de quaisquer anexos e
documentos relacionados (incluindo a Política de Privacidade), você não deve utilizar este website.
Comprometemo-nos a manter a segurança das suas informações e dados pessoais. Acesse nossa Política de
Privacidade, na qual detalhamos como suas informações e dados pessoais serão coletados, usados, compartilhados
e armazenados pela MOBIL.
Estes Termos de Uso são destinados a pessoas residentes e/ou localizadas no Brasil. Se você está localizado fora
do Brasil, o acesso ou o uso de produtos e serviços da MOBIL e o aceite destes Termos de Uso representam seu
consentimento expresso ao processamento de dados pessoais por um país fora de sua jurisdição de origem.
Os produtos e serviços da MOBIL não são voltados para menores de 18 (dezoito) anos de idade, de forma que se
você não tiver 18 (dezoito) anos completos, não deverá navegar neste Site.
1. Definições
As seguintes expressões, quando utilizadas nestes Termos de Uso, terão os seguintes significados:
(a) “Conteúdo” é todo o conteúdo do Site, incluindo textos escritos, fotografias, imagens, ilustrações, desenhos,
gravações de áudio ou vídeo, metadados, dados, relatórios ou compilações;
(b) “Dado Pessoal” é, tal como definido pela Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2019 e suas atualizações, toda
informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
(c) “MOBIL” ou “Nós” as empresas Cosan S.A. Indústria e Comércio e Cosan Lubrificantes e Especialidades
S.A.;
(d) “Política de Privacidade” é um documento elaborado e publicado pela MOBIL que estabelece de forma
transparente como seus Dados Pessoais são tratados. A Política de Privacidade pode ser encontrada aqui;
(e) “Serviços” são os produtos e serviços oferecidos pela MOBIL e sujeitos a estes Termos de Uso, conforme
definidos a seguir;
(f) “Sites” são todos os portais de acesso da MOBIL, incluindo o website http://www.mobilindustrial.com.br;
(g) “Termos de Uso” é o presente documento, que estabelece as regras e diretrizes para uso dos produtos e
serviços da MOBIL, além de delimitar os direitos e responsabilidades dos usuários.
2. CONTEÚDO DO WEBSITE
As informações disponibilizadas neste website serão fornecidas a título referencial e serão resultado dos
melhores esforços da MOBIL quanto à sua atualização, clareza, precisão, disponibilidade e integridade. Contudo,
a MOBIL não se responsabiliza por eventuais imprecisões ou indisponibilidade, bem como por sua utilização
pelos visitantes.
De todo modo, a MOBIL sempre dedicará seus melhores esforços para a atualização e manutenção do melhor
conteúdo e, por esta razão, este website estará sujeito a atualizações constantes, tantas quanto necessárias
para sua melhor utilização e finalidade. Ademais, ressaltamos que estes Termos de Uso, bem como qualquer
outro documento publicado pela MOBIL, poderão ser atualizados a qualquer momento para atender a novas
determinações legais ou governamentais, para remover ou incorporar novos produtos ou serviços
disponibilizados pela MOBIL ou sempre que entendermos necessário. Tais atualizações passarão a vigorar a
partir da data em que forem publicadas.
Sempre que necessário, você será comunicado quando alterarmos estes Termos de Uso.
As atualizações realizadas no conteúdo deste website não estão sujeitas a comunicações prévias, a
periodicidade ou obrigatoriedade.
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A MOBIL se isenta de responsabilidade por qualquer utilização das informações disponibilizadas, bem como
pelas consequências de decisões adotadas pelo visitante com base unicamente em informações obtidas neste
website, que serão resultantes unicamente da conduta e iniciativa do visitante.
Todo o Conteúdo publicado neste Site tem caráter informativo e não se destina a solucionar na prática situações
específicas, sendo que nada aqui disponibilizado substitui a opinião de um profissional.
O visitante é ciente de que a MOBIL não é responsável pelo conteúdo ou conduta de outros websites que
eventualmente redirecionem, via links ou indicações, a este website, bem como não é responsável pelo conteúdo
de quaisquer websites de terceiros linkados neste website ou que, de algum modo, interajam com este website.
Se tiver alguma dúvida sobre um anúncio ou outro conteúdo direcionado, você deve contatar diretamente o
anunciante ou fornecedor de conteúdo responsável.
Em nenhuma hipótese, a MOBIL será responsável pelo acesso dos visitantes a nosso website ou aos links e
indicações existentes em nosso website, bem como pela prática de quaisquer atos que não estejam em
conformidade com seu propósito, que é o de divulgar informações sobre produtos MOBIL. O visitante está ciente
de que o acesso a este website ou aos links nele disponibilizados são decorrentes de sua própria liberalidade e
faculdade.
3. CAUTELAS RECOMENDADAS AOS ACIONISTAS, INVESTIDORES E INVESTIDORES EM POTENCIAL
As informações sobre a MOBIL e seus produtos/serviços disponibilizadas neste website não constituem convite
a investidores e, tampouco, se propõem a servir de base para decisões e opções de investimentos.
Este website poderá conter previsões ou relatos que reflitam meras projeções ou expectativas da MOBIL. Os
resultados futuros das atividades da MOBIL poderão se apresentar de forma diversa daquelas previstas ou
esperadas e, por esta razão, a MOBIL recomenda que o visitante não se baseie apenas nestas informações para
decisões acerca de investimentos efetivos ou em potencial.
4. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE PERSONALIDADE
Este website contém obras diversas - textos, fotografias, vídeos, artes gráficas, títulos, marcas registradas, sinais
distintivos em geral e imagens protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual ou de
software. Estes direitos são de titularidade da MOBIL ou lhe foram licenciados/autorizados por seus titulares e
detentores. Estes direitos são assegurados a seus titulares e detentores e deverão ser observados pelos
visitantes, para todos os fins.
O conteúdo do presente website poderá compreender: (i) marcas registradas de titularidade das empresas do
grupo MOBIL; (ii) marcas registradas de titularidade de terceiros cujo uso lhe é concedido sob licença ou
autorização para utilização neste website; ou (iii) marcas registradas de titularidade de terceiros utilizadas dentro
do escopo previsto no art. 132, I e II da Lei de Propriedade Industrial. Em quaisquer das hipóteses, os direitos
sobre estas marcas ou outros sinais distintivos são assegurados a seus titulares e detentores e deverão ser
observados pelos visitantes, para todos os fins.
A base de dados formada por meio da coleta de dados do website é de propriedade e responsabilidade da
MOBIL, sendo que o seu compartilhamento e acesso, quando necessários, serão feitos de acordo com as leis
aplicáveis e vigentes e seguindo os termos presentes na Política de Privacidade.
Além disso, o visitante está ciente que as fotografias disponibilizadas no website poderão compreender a imagem
de pessoas e que este direito deverá ser observado, tendo em vista que sua reprodução pelo visitante é vedada
para qualquer fim.
A reprodução de qualquer conteúdo deste website é proibida ou a realização de engenharia reversa, para
qualquer finalidade, salvo: (i) mediante prévia e expressa autorização da MOBIL ou do titular dos direitos de
propriedade intelectual identificados no Conteúdo publicado pela MOBIL; ou (ii) para fins de referência e de uso
exclusivamente pessoal, desde que você mantenha e respeite todos os avisos relacionados aos direitos de
propriedade intelectual.
O visitante está ciente que o acesso ao site, ainda que nas possibilidades interativas, ou a possibilidade
excepcional de reprodução de seu conteúdo, não lhe confere qualquer direito sobre o conteúdo acessado, o qual
permanece sob a titularidade de seus detentores de direitos originais.
Em alguns casos você poderá interagir com nosso Site, seja por meio de uma sessão de comentários,
respondendo enquetes e testes, participando de campanhas ou nos enviando mensagens por meio dos canais
disponibilizados para tanto. Ao fazê-lo, você nos autoriza a adaptar, distribuir, editar, incluir em qualquer obra ou
publicação, incluir em base de dados, publicar, reproduzir, transformar, transmitir, traduzir para qualquer idioma,
em qualquer suporte ou mídia (físico ou digital), o conteúdo que você postou, de forma gratuita, não exclusiva,
perpétua e global, sem quaisquer limitações.
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5. CADASTRO
Para alguns Serviços que a MOBIL oferece, será necessário realizar um cadastro, com a criação de um login de
usuário e senha. Além disso, precisaremos de algumas informações pessoais suas, tais como seu nome
completo, e-mail, data de nascimento e telefone celular, por exemplo.
Após inserção de todos os dados obrigatórios solicitados para a realização do cadastro, você receberá um email de confirmação, informando que seu cadastro já estará efetivo.
É dever do usuário manter todos os seus dados pessoais atualizados. Caso você deseje obter maiores
informações sobre como a MOBIL trata seus dados pessoais, por favor acesse nossa Política de Privacidade.
Em algumas situações, para conclusão do seu cadastro e atendimento dos nossos serviços, a MOBIL poderá,
ao seu livre e exclusivo critério e sem aviso prévio, conferir os dados pessoais indicados no momento da
realização do cadastro nos nossos Serviços, podendo solicitar dados e/ou documentos adicionais que
comprovem a identidade do usuário.
As credenciais são individuais e não devem ser compartilhadas com qualquer outra pessoa. Podemos cancelar
ou suspender o seu acesso aos Serviços caso verificarmos que houve um compartilhamento de suas credenciais
com outra pessoa.
Você é o único responsável por manter a confidencialidade de sua senha de acesso aos nossos Serviços. Em
nenhuma hipótese os funcionários da MOBIL entrarão em contato com você pedindo sua senha de acesso.
Caso você identifique ou suspeite sobre qualquer uso não autorizado de suas credenciais em nossos Serviços,
entre imediatamente em contato conosco por meio do e-mail dpo.moove@moovelub.com, descrevendo a
situação.
6. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
A MOBIL respeita sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais. Somente utilizaremos seus dados
pessoais dentro dos limites legais e éticos, para atender às finalidades pelas quais eles foram coletados.
Para maiores informações sobre como coletamos e utilizamos seus dados pessoais, bem como as medidas que
adotamos para protegê-los, acesse a nossa Política de Privacidade.
7. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
EM NENHUM EVENTO A MOOVE, E/OU SUAS AFILIADAS, ACIONISTAS, SÓCIOS, DIRETORES, AGENTES,
REPRESENTANTES LEGAIS, FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS SÃO RESPONSÁVEIS (CONJUNTA
OU ISOLADAMENTE) POR QUAISQUER PERDA DE LUCRO, DANOS INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS,
ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES, SEM LIMITAÇÃO (INCLUINDO EM CASO DE
NEGLIGÊNCIA, PREJUÍZO OU QUALQUER OUTRA TEORIA DA RESPONSABILIDADE), ADVINDOS, AINDA
QUE INDIRETAMENTE, DE QUALQUER USO DO SITE.
8. ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE USO
A MOBIL se reserva no direito de alterar esses Termos sempre que for necessário para garantir a funcionalidade,
aprimoramentos e atualizações de serviços oferecidos, por esta razão, solicitamos que, sempre, antes de
qualquer acesso ao website, o usuário realize a leitura dos Termos e somente prossiga, se concordar com as
condições expostas.
Nossos Termos de Uso sempre contarão com a indicação de data da atualização.
9. MONITORAMENTO E SEGURANÇA
A MOBIL não mede esforços para garantir a privacidade e segurança do seu website no ambiente da internet.
No entanto, a MOBIL não garante que o Site funcionará livre de perdas, erros, defeitos, ataques, vírus, trojans,
malwares, worms, bots, backdoors, spywares, rootkit, interferências, atividades de hackers ou falhas de
segurança, e você expressamente renuncia a qualquer direito que possa ter nesse sentido.
10. DÚVIDAS E DENÚNCIAS
Os casos de dúvidas, questionamentos ou denúncias serão apurados pela MOBIL a maior agilidade possível e
deverão ser relatados por meio do endereço eletrônico para: dpo.moove@moovelub.com
11. Foro e Legislação Aplicável
O presente Termo será regido e interpretado segundo as leis brasileiras, no idioma português, sendo competente
o foro brasileiro competente.
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