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KELLEY BLUE BOOK LEADDRIVER 
 

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS 
 

TERMOS E CONDIÇÕES ADICIONAIS 

Product Description:  Kelley Blue Book LeadDriver 
is a Cox Product that provides Valuations to Users 
and captures and makes available to Customer the 
Lead Data entered by Users. 

Descrição do Produto:  Kelley Blue Book 
LeadDriver é um Produto Cox que oferece 
Avaliações para os Usuários e captura e 
disponibiliza ao Cliente os Dados Lead inseridos 
pelos Usuários. 
 

Additional Terms and Conditions: 
 

Termos e Condições Adicionais: 

1. Definitions.   
 

1. Definições.  

(a) “Customer Website(s)” means any 
website specified on the Order Form that 
Customer owns, manages, controls, or 
licenses. 

(a) “Website(s) do Cliente” 
significa qualquer website especificado 
no Formulário de Pedido que o Cliente 
possui, administra, controla ou licencia. 
 

(b) “Kelley Links” means the text links 
and graphic links featuring the selected 
Kelley Marks for Customer to display on the 
Customer Website. 
 

(b) “Links Kelley” significa os links 
de texto e os links gráficos que contêm as 
Marcas Kelley selecionadas para o 
Cliente exibir no Website do Cliente. 

(c) “Kelley Marks” means the 
trademark or service mark of Kelley Blue 
Book, including “Kelley Blue Book,” “Blue 
Book,” “KBB,” “KBB.pt,” any variations or 
misspellings thereof, and the badges 
provided by Kelley for use with LeadDriver. 

(c) “Marcas Kelley” significa 
qualquer marca registrada ou marca de 
serviço da Kelley Blue Book, incluindo 
“Kelley Blue Book,” “Blue Book,”, 
“KBB”, “KBB.pt,” “LeadDriver,” 
quaisquer variações ou grafias erradas 
dessas marcas, e os logótipos enviados 
pela Kelley para uso com o LeadDriver. 

 
(d) “Lead Data” means the contact and 
related information entered by Users and 
captured through LeadDriver, including 
personal data. 

(d) “Dados Lead” significa as 
informações de contato e informações 
relacionadas inseridas pelos Usuários e 
capturadas por meio do LeadDriver, 
inclusive dados pessoais. 
 

(e) “User” means any visitor to a 
Customer Website who uses LeadDriver to 
provide Lead Data and obtain a Valuation. 

(e) “Usuário” significa qualquer 
visitante de um Website do Cliente que 
usa o LeadDriver para fornecer Dados 
Lead e obter uma Avaliação. 
 

(f) “Valuation” means a single price or 
value, or a range of prices or values for a 
specific vehicle identified by a VIN for a 
specific geographic zone (e.g., zip code) 
made available from time to time by Kelley 

(f) “Avaliação” significa um preço 
ou valor único, ou uma gama de preços 
ou valores para um veículo específico 
identificado por um VIN para uma zona 
geográfica específica (por exemplo, um 
código postal) disponibilizado de tempos 
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Blue Book or its Affiliates on the Customer 
Websites via LeadDriver. 

em tempos pela Kelley Blue Book ou 
suas Afiliadas nos Websites do Cliente 
via LeadDriver. 
 

2. LeadDriver.  Kelley Blue Book will 
configure LeadDriver with the options 
selected by Customer and send Customer an 
Email Notice containing instructions for 
installing all necessary Kelley Links to use 
LeadDriver on Customer Websites.  If no 
options are selected, the default settings will 
apply.  

2. LeadDriver.  A Kelley Blue Book 
configurará o LeadDriver com as opções 
selecionadas pelo Cliente e enviará ao 
Cliente uma Notificação por E-mail 
contendo instruções para a instalação de 
todos os Links Kelley necessários para 
usar o LeadDriver nos Websites do 
Cliente.  Caso não sejam selecionadas 
opções, serão aplicadas as configurações 
padrão.    
 

3. Authorized Uses.  Customer may use 
LeadDriver only to make Valuations 
available to Users and to collect Lead Data 
through the Customer Websites. 

3. Usos Autorizados.  O Cliente poderá usar 
o LeadDriver apenas para disponibilizar 
Avaliações para os Usuários e para 
coletar Dados Lead por meio dos 
Websites do Cliente. 
 

4. Customer Obligations.   4. Obrigações do Cliente.   

(a) Customer is responsible for 
ensuring that the Customer Website is set up 
to integrate LeadDriver by means of an 
HTML frame. 

(a) O Cliente é responsável por 
garantir que o Website do Cliente seja 
configurado para integrar o LeadDriver 
por meio de uma estrutura HTML. 
 

(b) Customer acknowledges that Kelley 
Blue Book may make changes to 
LeadDriver or Valuations from time to time, 
which may require Customer to modify the 
interface and/or integration between 
Customer Website(s) and LeadDriver. Any 
modifications required to the Customer 
Website shall be the sole responsibility of 
Customer. 

(b) O Cliente reconhece que a 
Kelley Blue Book poderá fazer 
alterações ao LeadDriver ou às 
Avaliações de tempos em tempos, que 
poderão exigir que o Cliente modifique a 
interface e/ou a integração entre o(s) 
Website(s) do Cliente e o LeadDriver. 
Quaisquer modificações exigidas ao 
Website do Cliente deverão ser 
unicamente de responsabilidade do 
Cliente. 
 

(c) Customer is responsible for any and 
all activities that occur on the Customer 
Websites and for the use and display of 
LeadDriver and the collection of Lead Data 
on the Customer Websites. 

(c) O Cliente é responsável por 
todas e quaisquer atividades que 
ocorrerem nos Websites do Cliente e pelo 
uso e exibição do LeadDriver e pela 
coleta de Dados Lead nos Websites do 
Cliente. 
 

(d) Customer shall notify Kelley Blue 
Book immediately of any known or 
suspected unauthorized use of or other 

(d) O Cliente deverá notificar a 
Kelley Blue Book imediatamente sobre 
qualquer uso não autorizado de que 
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breach of security related to LeadDriver, 
Valuations, or Lead Data. 

tomar conhecimento ou suspeitar ou de 
outra violação de segurança relacionada 
ao LeadDriver, às Avaliações, ou aos 
Dados Lead. 

  
(e) Customer will ensure that the 
Customer Websites contain a privacy 
statement which includes the following or 
similar language: “You acknowledge and 
consent that authorized third parties may 
collect, process, and/or share the personal 
information you submit on this website, to 
calculate and display Valuations and as 
otherwise prescribed in the privacy policy 
made available through this website.” and 
that evidence of the consent is collected by 
technical means which will allow the 
Customer to provide the said evidence to 
Kelley Blue Book and/or the competent 
authorities at any time. 

(e) O Cliente deverá garantir que os 
Websites do Cliente contenham uma 
declaração de privacidade que inclua o 
seguinte texto ou texto semelhante: 
“Você declara e consente que terceiros 
autorizados poderão coletar, processar 
e/ou compartilhar as informações 
pessoais que você submeter a este 
website, para exibir Avaliações, 
conforme determinado na política de 
privacidade disponível em seu website. ” 
e que uma evidência do consentimento 
será conservada por meios técnicos que 
permitam ao Cliente, a todo o momento, 
apresentar tal evidência à Kelley Blue 
Book e/ou às autoridades competentes. 
 

5. Use Restrictions.  Customer (and Customer 
Representatives) may not: 

5. Restrições de Uso.  O Cliente (e os 
Representantes do Cliente) não poderão: 

(a) Present the Application to Users in 
a HTML pop-up or similar device or in a 
non-framed web page; or 

(a) Apresentar o Aplicativo aos 
Usuários em um dispositivo HTML pop-
up ou dispositivo semelhante ou em uma 
página não estruturada da web; ou   
 

(b) Other than scaled resizing, alter the 
Kelley Links without the express prior 
written consent of Kelley Blue Book. 

(b) Que não por um 
redimensionamento em escala, alterar os 
Links Kelley sem o consentimento 
prévio, expresso e por escrito da Kelley 
Blue Book. 

  
6. Kelley Marks.  Kelley Blue Book grants 

Customer, subject to its continued 
compliance with all of these Additional 
Product Terms and the Master Subscription 
Terms, a limited, non-exclusive, non-
transferable, revocable license to use only 
the Kelley Marks solely for use and display 
on Customer Websites as permitted 
hereunder.  Customer agrees to properly and 
accurately display the Kelley Marks as 
provided in their entirety. Any other uses of 
the Kelley Marks by Customer are 
specifically prohibited, including in any 
advertising creative, search engine 

6. Marcas Kelley.  A Kelley Blue Book 
concede ao Cliente, sujeito ao seu 
cumprimento contínuo de todos estes 
Termos Adicionais do Produto e os 
Termos Principais da Subscrição, uma 
licença limitada, não exclusiva, 
intransferível, revogável para usar as 
Marcas Kelley apenas para uso e 
exibição nos Websites do Cliente como 
permitido neste instrumento.  O Cliente 
concorda em exibir adequadamente e 
com exatidão as Marcas Kelley em sua 
totalidade. Quaisquer outros usos das 
Marcas Kelley pelo Cliente são 
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marketing campaign (e.g., Google 
AdWords) or site optimization activities 
(including use in page meta data, meta tags, 
Web page titles, URLs, or sub-domain 
URLs). 

especificamente proibidos, inclusive em 
quaisquer propagandas criativas, 
campanhas de marketing em programas 
de busca (por exemplo, Google 
AdWords) ou atividades de otimização 
do site (incluindo o uso em páginas de 
metadados, meta etiquetas, títulos de 
página Web, URLs, ou subdomínios 
URLs). 
 

7. Lead Data.   7. Dados Lead. 

(a) Kelley Blue Book will make the 
Lead Data available to Customer.  Customer 
grants to Kelley Blue Book, its Affiliates 
and service providers the right to use, copy, 
store, transmit and display the Lead Data 
solely in connection with Kelley Blue 
Book’s performance of its obligations to 
Customer as required hereunder. 

(a) Kelley Blue Book 
disponibilizará os Dados Lead ao 
Cliente.  O Cliente concede à Kelley Blue 
Book, suas Afiliadas e prestadores de 
serviços o direito de usar, copiar, 
armazenar, transmitir e exibir os Dados 
Lead apenas com relação ao 
cumprimento pela Kelley Blue Book de 
suas obrigações com o Cliente como 
exigidas neste instrumento. 
 

(b) Customer may not transmit Lead 
Data to any Third Party for any reason or 
purpose unless such transmission is 
performed with the express consent of the 
User who submitted the Lead Data. 

(b) O Cliente não poderá transmitir 
os Dados Lead a nenhum Terceiro por 
qualquer motivo ou finalidade a não ser 
que essa transmissão seja feita com o 
consentimento expresso do Usuário que 
submeteu os Dados Lead. 
 

(c) Kelley Blue Book agrees that it will 
not transmit to any Third Party, for 
compensation or free of charge, any Lead 
Data; provided, however, that User 
acknowledges and consents that nothing 
herein shall prohibit Kelley Blue Book from 
sending any Lead Data to Customer’s OEM, 
according to Customer’s instructions, if 
Customer is a franchise dealer, as described in 
the Customer’s privacy policy accepted by the 
User. 

(c) A Kelley Blue Book concorda 
que não transmitirá a qualquer Terceiro, 
por compensação ou gratuitamente, 
quaisquer Dados Lead; desde que, 
entretanto, o Usuário reconheça e 
consinta que nada aqui contido deverá 
proibir a Kelley Blue Book de  enviar 
quaisquer Dados Lead para o OEM do 
Cliente, conforme as instruções do 
Cliente, se o Cliente for um distribuidor 
de franquia, de acordo com a Política de 
Privacidade do Cliente, que foi aceita 
pelo Usuário. 
 

8. Suspension or Termination.  Kelley Blue 
Book may suspend or terminate Customer’s 
Subscription to LeadDriver at any time if 
Kelley Blue Book reasonably determines 
that Customer is using the Application in 
breach of these Additional Terms (including 

8. Suspensão ou Encerramento.  A Kelley 
Blue Book poderá suspender ou encerrar 
a Subscrição do LeadDriver pelo Cliente 
a qualquer momento se a Kelley Blue 
Book razoavelmente determinar que o 
Cliente está usando o Aplicativo em 
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any Attachments) or otherwise in an 
unsuitable manner. In such event, Customer 
acknowledges and agrees that Kelley Blue 
Book may immediately deactivate or delete 
Customer’s account and all related 
information and Lead Data files in such 
account and/or bar any further access to such 
files. Customer further agrees that Kelley 
Blue Book shall not be liable to Customer or 
any Third Party for any termination of 
Customer’s access to LeadDriver. 

violação destes Termos Adicionais 
(incluindo quaisquer Anexos) ou de outra 
forma de maneira inadequada. Nesse 
caso, o Cliente reconhece e concorda que 
a Kelley Blue Book poderá desativar ou 
deletar imediatamente a conta do Cliente 
e todas as informações relacionadas e os 
arquivos de Dados Lead nessa conta e/ou 
barrar qualquer acesso adicional a tais 
arquivos.  O Cliente concorda ainda que 
a Kelley Blue Book não será responsável 
perante o Cliente ou qualquer Terceiro 
por qualquer encerramento do acesso do 
Cliente ao LeadDriver. 
 

9. Remedy.  In the event that Kelley Blue Book 
fails to provide the Application, Kelley Blue 
Book will provide a pro rata refund of any 
Fees prepaid by Customer for such services.  
Such refund will constitute Customer’s 
remedy in connection with such failure by 
Kelley Blue Book to provide the 
Application. 

9. Recurso.  Caso a Kelley Blue Book deixe 
de fornecer o Aplicativo, a Kelley Blue 
Book deverá oferecer uma restituição 
proporcional de quaisquer Taxas pagas 
antecipadamente pelo Cliente por esses 
serviços.  Essa restituição constituirá o 
recurso do Cliente com relação a essa 
falha da Kelley Blue Book em fornecer o 
Aplicativo. 

  
 
 


