
 

Termos e condições gerais de uso do Looping 
Kids 

Definições: 
Anunciante - usuário que incluiu o anúncio para troca 
Adquirente - usuário que teve interesse em adquirir o produto 

 
Estes Termos e condições gerais aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos pelo 
LOOPING KIDS. 

1. O Looping Kids não é fornecedor de quaisquer produtos ou serviços 
anunciados no site. A plataforma é responsável por integrar anunciantes e 
usuários que querem adquirir itens, para que ambos possam negociar 
direta e entre si; 

2. É de responsabilidade do anunciante as informações e condições do anúncio; 
3. Para utilizar os serviços do Looping Kids, o Usuário deve aceitar o termo e 

condições da Plataforma; 
4. O Looping Kids, em razão de violação dos Termos e condições gerais de uso 

do Looping Kids, conforme a situação, poderá, sem prejuízo de outras 
medidas, recusar qualquer solicitação de cadastro, advertir, suspender, 
temporária ou definitivamente, a conta de um usuário e seus anúncios; 

5. Não é permitido anunciar produtos expressamente proibidos pela legislação 
vigente ou pelos Termos e condições gerais de uso do site, que não possuam 
a devida autorização específica de órgãos reguladores competentes, ou que 
violem direitos de terceiros; 

6. O Looping Kids disponibiliza um sistema para que o usuário comprador opine 
sobre o usuário vendedor com relação à negociação realizada. A opinião será 
disponibilizada no perfil do usuário vendedor. 

7. O Usuário deve preencher todos os campos obrigatórios do cadastro, com 
informações exatas, precisas e verdadeiras e deverá atualizá-las sempre 
que necessário; 

8. A forma e prazo de entrega fica cargo da negociação entre a o anunciante e 
o adquirente; 



9. O usuário declara ter conhecimento de que, ao realizar uma busca na 
plataforma utilizando o filtro organizando os resultados pelo “Menor preço”, 
os anúncios nas categorias "Premium" e "Clássico" são priorizados e em 
seguida são mostrados os resultados com base no menor preço dos 
anúncios na categoria "Grátis"; 

10. Não é permitido fazer publicidade de outros meios de pagamentos que não 
sejam através de moeda Looping; 

11. O crédito aos anunciantes são feitos após a confirmação do recebimento do 
produto pelo adquirente; 

12.Ao iniciar o processo de negociação, o valor do crédito da transação fica 
congelado na conta do adquirente e será transferido ao anunciante assim 
que houver a confirmação da troca; 

13.O usuário declara e garante que é titular ou licenciado dos direitos sobre as 
imagens e fotografias publicadas em seus anúncios; 

14.É proibido agredir, caluniar, injuriar ou difamar outros Usuários; 
15. A Solução de controvérsias ficará a cargo da análise da equipe Looping Kids 

que ao final liberará o valor de crédito existente na conta do anunciante ou para 
o adquirente, visando não prejudicar nenhuma das partes; 

16. A compra de moeda Looping Kids deve ocorrer mediante transferência de 
valor para Nu Pagamentos S.A. agencia 0001 conta 75217762-4 . Ao realizar 
a transferência o usuário deve informar a equipe Looping Kids (junto com o 
comprovante) via DM. Após a identificação da transação, o valor será 
disponibilizado na conta do usuários, utilizando a conversão de 1 real para 1 
looping; 

17. O saldo de Looping poderá ser usado única e exclusivamente na plataforma 
Looping Kids, não sendo possível a conversão para nenhuma moeda real. 

18. Caso o usuário saia da plataforma seu saldo é zerado e não poderá ser 
convertido para nenhuma moeda. 

19.As trocas devem ser concretizadas em 1 mês caso o contrário o item volta 
automaticamente para plataforma e os saldos serão revestidos.  


