TERMO DE ADESÃO

Por meio deste termo, você está contratando os serviços da Smart
Fit, nas condições abaixo.
Serviços: A Smart Fit presta serviços relacionados à prática de
exercícios f ísicos, incluindo orientação, espaço e equipamentos.
Normas de Utilização dos Serviços: Ao assinar este termo, você
confirma que leu e está de acordo com as Normas de Utilização
dos Serviços, cuja cópia será enviada ao endereço de e-mail
informado acima. O não cumprimento das normas de utilização
pode resultar na rescisão imediata e permanente do presente
contrato, conforme as Normas de Utilização dos Serviços Essas
normas poderão ser alteradas a qualquer momento, a critério
exclusivo da Smart Fit e estarão sempre disponíveis nas unidades
e no website www.smartfit.com.br.
Passe diário: Este contrato assegura a você o direito à utilização
de uma diária dos serviços Smart Fit, apenas na unidade
contratada, durante o horário de funcionamento da unidade e na
data da contratação do Passe diário. Para utilização do benefício,
o aderente deverá atender aos seguintes requisitos: (i) não estar
atualmente matriculado na Smart Fit; (ii) não ter pendências
financeiras junto à Smart Fit; (iii) Ser maior de idade; (iv) não ter
tido seu contrato rescindido pela Smart Fit por inobservância das
Normas de Utilização. É permitida apenas a contratação de um
Passe diário, em uma unidade, por dia.
Responsabilidades: A Smart Fit é responsável pela segurança dos
serviços, equipamentos e instalações disponibilizados. Você é
responsável pela veracidade de todos os dados fornecidos no
momento do preenchimento do cadastro, sendo responsável por
eventuais prejuízos causados a Smart Fit ou a terceiros em razão
de irregularidades em tais dados.
Benefícios Black e Smart Drinks: O Passe diário não dá direito à
contratação ou utilização dos benefícios Black e/ou Smart Drinks.
Declaração de saúde: O aderente deverá responder e assinar o
QUESTINÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA, cuja
validade estará condicionada exclusivamente à exigência legal em
cada praça, notadamente para atendimento da legislação dos
municípios de São Paulo e Cotia, bem como os Estado de Santa
Catarina e Rio de Janeiro. Caso haja alguma resposta positiva ao
questionário, deverá ser assinado o termo de responsabilidade.
Nas localidades em que for obrigatória a apresentação de
atestado médico, o aderente apenas será autorizado a ingressar
na unidade após sua apresentação na recepção. Menores de
idade: A contratação do Passe diário é vedada a menores de
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idade. Neste ato, você declara ter mais de 18 anos.
Prazo: Este contrato tem início no momento da contratação e
término no mesmo dia, com o encerramento das atividades da
unidade contratada, expirando automaticamente após esse
período.
Trancamento/extensão: Não haverá trancamento ou extensão do
Passe Diário.
Pagamento: O valor da diária será debitado imediatamente, de
acordo com os dados fornecidos pelo aderente. Neste ato, você
declara que é titular do cartão indicado como forma de
pagamento, responsabilizando-se por eventuais danos causados a
terceiros em razão do fornecimento de informação em desacordo
com este termo. Aderindo a este contrato, você autoriza a Smart
Fit a debitar, automaticamente os valores previstos neste contrato,
os quais compõem o preço dos serviços. A autorização para débito
no cartão de crédito abrangerá, em caso de alteração do número
de cartão em virtude do vencimento da validade do cartão
indicado neste contrato, permissão para debitarmos
automaticamente no novo cartão. A autorização aqui concedida é
irrevogável e terá validade enquanto existirem valores a serem
pagos por você, ainda que sua matrícula tenha sido cancelada e o
contrato rescindido.
Contratação Eletrônica: A adesão ao presente Termo ocorrerá
apenas através dos totens ou outros dispositivos eletrônicos
disponibilizados pela Smart Fit em suas unidades. O aderente
manifesta sua ciência e concordância de que a Smart Fit, no
processo de adesão, efetuará coleta e armazenamento de seus
dados biométricos e informações pessoais, bem como de registros
de suas ações, necessários para a comprovação de validade desta
contratação.
Atraso no pagamento: Sobre os valores não recebidos nas datas de
seus vencimentos, atualizados pelo IGP-M e acrescidos de juros de
1% mês ou fração pro rata die, desde a data do vencimento até a
do efetivo pagamento, incidirá multa de 2%.
Cancelamento: O cancelamento do Passe diário poderá ser
solicitado na recepção da unidade, a qualquer momento, desde
que antes da utilização dos serviços Smart Fit, o que se caracteriza
por meio do acesso à unidade pela catraca.
Reembolsos: Nos casos de cancelamento em que for devido
reembolso, a devolução ocorrerá no prazo máximo de 10 dias após
a solicitação de cancelamento.

