TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

VISÃO GERAL
Bem-vindo ao Programa Click & Corra - ECONOFITNESS. Prestamos serviços e
informações

denominados

“Click

&

Corra

-

ECONOFITNESS”,

que

são

disponibilizados em site de consultoria, e que consistem basicamente na elaboração
de programas de treinamento para corridas por meio de um espaço virtual, bem
como as suas ferramentas de acompanhamento por um treinador, e que podem,
dependendo do programa que o(a) assinante optar, ter orientações de uma
nutricionista durante a prestação dos serviços contratados.
Esses Termos e Condições de uso governam o uso do nosso serviço. Conforme
usado nestes Termos e Condições de Uso, os termos "serviço Click & Corra ECONOFITNESS," "nosso serviço" ou "o serviço" significam os serviços oferecidos
pela

MARCON

&

FREITAS

LTDA.

–

ME,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

11.019.547/0001-55, no site http://www.clickecorra.com.br/, que permite ao
usuário usufruir de todos os serviços contratados, podendo optar pelos planos azul
ou laranja, conforme suas necessidades e expectativas.

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO
Ao usar, visitar ou navegar no serviço Click & Corra - ECONOFITNESS, você estará
aceitando e concordando em submeter-se a estes Termos e Condições de Uso. Caso
não concorde com estes Termos e Condições de uso, não utilize dos serviços
oferecidos pelo Click & Corra - ECONOFITNESS.
O serviço Click & Corra - ECONOFITNESS é fornecido pela MARCON & FREITAS
LTDA. - ME. A MARCON & FREITAS LTDA. – ME,que está fornecendo serviços a você
(referidos como "Click & Corra - ECONOFITNESS" nesses Termos e Condições de
Uso)

e

com

quem

você

está

entrando

nesse

acordo.

Acesse

http://www.clickecorra.com.br/ para ver que pessoa jurídica fornece o serviço
"Click & Corra - ECONOFITNESS" a você. Acesse essas informações periodicamente,
pois o provedor de serviço pode mudar de tempos em tempos.

ALTERAÇÕES AOS TERMOS DE USO
O Click & Corra - ECONOFITNESS pode periodicamente alterar esses Termos de
Uso. Essas revisões devem entrar em vigor imediatamente desde que as revisões,
exceto para usuários já inscritos, ocasião em que tais alterações devem entrar em
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vigor 30 dias após sua publicação. As versões atual e anteriores poderão ser vistas
no nosso site (http://www.clickecorra.com.br/).

RESPONSABILIDADES DO CLICK & CORRA E DOS USUÁRIOS
O Click & Corra - ECONOFITNESS não se responsabiliza por eventuais danos
causados aos seus usuários quando da utilização de seu site, especialmente aqueles
causados por outros usuários, exceto aqueles decorrentes de defeitos ou vícios
relacionados

exclusivamente

disponibilizadas

no

site,

à

para

prestação
elaboração

de
de

serviço
treinos

de
de

e

informações

corridas,

com

acompanhamento de treinadores desde que o Click & Corra - ECONOFITNESS tenha
dado causa aos referidos vícios ou defeitos.

OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
Os usuários interessados em contratar serviços ofertados no site deverão fornecer
todas as informações pessoais que lhes forem requisitadas, necessárias à realização
dos serviços ora contratados, responsabilizando-se civil e criminalmente pela
veracidade dos dados que fornecerem, tanto nos cadastros do Click & Corra ECONOFITNESS, em especial dos dados de contato do responsável (e-mail e
telefone) e pelas consequências das medidas adotadas em razão das informações.
O Usuário é responsável por quaisquer eventuais despesas decorrentes da
utilização do programa, como custo de acesso à Internet e/ou despesas telefônicas,
em seu nome de acesso (ou login) e com a sua senha, que será criptografada,
devendo o Usuário manter o seu navegador sempre atualizado. Com relação ao
login e senha, o Usuário deverá ainda tomar todas as medidas necessárias e
cabíveis para prevenir a utilização do site em sua conta própria por terceiros não
autorizados, sob pena de responder, civil e criminalmente, pelas consequências do
mau uso de seu cadastro no site.
O Usuário ficará responsável por todo o conteúdo das comunicações feitas ao Click
& Corra - ECONOFITNESS, ainda que por terceiros, o que se dará por meio de uma
conta, a ser criada no site pelo Usuário, com a sua identificação e respectiva senha.
Para fazer um pedido, o Usuário deve responder prévia e corretamente às questões
formuladas no site através de sua conta, nela inserindo inclusive o e-mail e telefone
para contato de um responsável no caso do menor de idade, e ainda deverá
responder a um questionário de saúde, que indicará se ele pode ou não realizar os
exercícios físicos oferecidos pelo Click & Corra - ECONOFITNESS.
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A identificação do Usuário e a respectiva senha cadastradas no site são de exclusiva
e integral responsabilidade do Usuário, que responderá por quaisquer atos
indevidos ou ilegais praticados por terceiros através do uso dos dados cadastrados.
Em caso de perda ou roubo da identificação e senha do Click & Corra ECONOFITNESS,

deverá

ECONOFITNESS,

por

este

informar

escrito,

via

imediatamente
e-mail

no

ao

Click

&

endereço

Corra

-

eletrônico

sac@econofitness.com.br, para que sejam tomadas as medidas cabíveis por ele.
Fica vedado ao Usuário a adoção de quaisquer atitudes contrárias aos bons
costumes ou à boa-fé, o que será analisado pelo Click & Corra - ECONOFITNESS, a
seu

exclusivo

e

único

critério,

inclusive

as

abaixo

elencadas,

que

são

exemplificativas:
(i)

Transmitir arquivos ou dados contaminados por vírus;

(ii)

Interceptar ou tentar interceptar mensagens enviadas por meio do
correio eletrônico ("e-mail");

(iii)

Utilizar os serviços prestados pelo Usuário de forma a afetar o seu
desempenho ou quaisquer de seus recursos, ou ainda com o objetivo de
enganar, ameaçar, ou abusar de direitos de terceiros;

(iv)

Revender e utilizar os serviços prestados pelo Usuário no site com
finalidade comercial, ou utilizar o site e/ou os serviços prestados com
finalidades ilegais, contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, ou
com propósitos difamatórios ou contendo elementos que atentem contra
a vida privada de terceiros ou que possam causar quaisquer danos aos
direitos do Usuário e/ou de terceiros;

(v)

Utilizar,

quando

disponível,

dependendo

do

plano

de

assinatura

contratado ou programa de treinamento escolhido, o serviço de
nutricionista de forma inapropriada;
(vi)

fornecer informações falsas, não precisas ou incompletas durante o
processo de registro/cadastro Click & Corra - ECONOFITNESS ou durante
a utilização do site e prestação dos serviços pelo Click & Corra ECONOFITNESS, inclusive, mas não se limitando, àquelas fornecidas
no(s) questionário(s)/formulário(s) denominado „PAR-Q E VOCÊ‟.

De um modo geral, o Usuário compromete-se a (i) não divulgar conteúdo injurioso,
insultante, calunioso, degradante, difamatório, pornográfico, ou qualquer ato capaz
de infringir qualquer regulamento, norma ou lei, ou qualquer conteúdo desprovido
de ligação com as questões abordadas no site; e (ii) não publicar ou fazer
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quaisquer referências a uma ou mais marcas e/ou empresas concorrentes do Click
& Corra - ECONOFITNESS.
A prática das atitudes indicadas acima e/ou de qualquer atitude contrária aos bons
costumes e à boa-fé, e/ou o descumprimento de quaisquer das cláusulas aventadas
nestes Termos e Condições de Uso pelo Usuário, assim identificadas e/ou
entendidas pelo Click & Corra - ECONOFITNESS, acarretará na rescisão do contrato,
mediante o bloqueio do acesso aos serviços contratados no site, com a exposição
dos motivos que a ensejaram, respondendo o Usuário civil e criminalmente pelas
consequências de seu ato ou omissão, e indenizando o Click & Corra ECONOFITNESS, ou terceiro prejudicado, em caso de qualquer prejuízo, ação
judicial ou medida extrajudicial decorrentes da utilização indevida do site e/ou dos
serviços prestados pelo Usuário, e/ou da violação dos presentes Termos e
Condições de Uso, e/ou dos direitos de outrem.

CAPACIDADE PARA SE CADASTRAR
O Usuário declara ser pessoa com capacidade legal para contratar os serviços do
Click & Corra - ECONOFITNESS, não podendo utilizá-los as pessoas que não gozem
dessa capacidade.
O Usuário que tiver idade inferior a 18 anos ou superior a 59 anos, ou que tiver
resultado negativo no preenchimento do questionário/formulário de saúde („PAR-Q
E VOCÊ‟) deverá encaminhar, ao Click & Corra - ECONOFITNESS, atestado médico
que comprove a aptidão para a prática dos exercícios propostos pelo Click & Corra ECONOFITNESS, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do pagamento
da primeira parcela do preço do programa escolhido pelo Usuário. A cópia do
atestado médico deverá ser encaminhada dentro deste prazo ao e-mail do Click &
Corra - ECONOFITNESS (sac@econofitness.com.br), e enviada através dos Correios
para a caixa postal 20321, CEP 04035-972, São Paulo/SP. Em caso de não envio do
atestado médico no prazo ou de resultado negativo no atestado para a prática de
atividades físicas, o contrato será rescindido automaticamente, com a devolução de
80% (oitenta por cento) do valor pago pelo Usuário.
Não poderão utilizá-los, além dos menores de idade, as pessoas cujo cadastro
tenham sido bloqueados ou cancelados e, portanto, inabilitadas do site, temporária
ou definitivamente, o que poderá ocorrer sempre que o Click & Corra ECONOFITNESS entender necessário, a exemplo das informações fornecidas no
cadastro não serem condizentes com a realidade ou resultarem em qualquer
espécie de infração legal, ficando, desde já, o Usuário advertido das sanções legais
do Código Civil, notadamente, art. 166, I; 171, I e 180 da lei n° 10.406/02.
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Pessoas Jurídicas poderão cadastrar-se por intermédio de seus representantes
legais.
Não será permitido que uma mesma pessoa possua mais de um cadastro. Se
detectado cadastros duplicados, o Click & Corra - ECONOFITNESS irá inabilitar tal
pessoa e cancelar definitivamente todos os seus cadastros.

CADASTRO
Ao se cadastrar no site do Click & Corra - ECONOFITNESS, o Usuário poderá utilizar
o serviço contratado disponibilizado no site, declarando para tanto ter lido,
compreendido e aceitado estes Termos e Condições de Uso.
Apenas será confirmado o cadastro do Usuário que fornecer todos os Dados
Pessoais solicitados, devendo o Usuário fornecer dados exatos, precisos e
verdadeiros, comprometendo-se a atualizar os Dados fornecidos, sempre que neles
ocorrer alguma alteração.
Os dados fornecidos estão sujeitos à análise e aprovação de cadastro, para garantir
a segurança de seus Usuários, e eventualmente poderá ser solicitada cópia de
documentos pessoais, a critério do Click & Corra - ECONOFITNESS, a fim de
confirmar a identidade ou veracidade dos dados e informações prestadas pelos
Usuários, requisito essencial para a realização do cadastro e para sua manutenção.
Neste sentido, o Usuário declara ter ciência de que responde por todos os atos
praticados em nome de outrem ou por fornecer informações/dados incorretos,
falsos ou qualquer outro ato proibido ou não previsto na legislação brasileira.
Os Usuários garantem e respondem, em qualquer caso, civil e criminalmente, pela
veracidade, exatidão e autenticidade, dos dados cadastrados, eximindo o Click &
Corra - ECONOFITNESS de qualquer responsabilidade.
O Click & Corra - ECONOFITNESS poderá utilizar todos os meios que entender
cabíveis para identificar seus Usuários, podendo solicitar dados adicionais e outros
documentos que estime ser necessários para a conferência da veracidade e
exatidão das informações fornecidas.
Caso o Usuário não cumpra com os requisitos do Click & Corra - ECONOFITNESS
para a efetivação do cadastro ou caso utilize dados inválidos ou inverídicos, o Click
& Corra - ECONOFITNESS poderá impedir, suspender ou cancelar tal cadastro, sem
prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas. Neste caso, os
serviços contratados serão suspensos ou cancelados e o contrato rescindido
automaticamente, com a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor
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eventualmente pago sem que o serviço tenha sido prestado, não assistindo ao
Usuário, por essa razão, qualquer sorte de indenização ou ressarcimento.
O Usuário acessará sua conta através do e-mail do usuário (login) e senha e
compromete-se a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se única
e integralmente pelo uso que deles seja feito.
Não é permitida a transferência ou qualquer outra forma de cessão ou negociação
da conta de um Usuário, bem como também não é permitida que uma mesma
pessoa detenha mais de um cadastro, ou ainda que pessoas cujos cadastros
originais tenham sido cancelados ou suspensos por infrações às políticas do Click &
Corra - ECONOFITNESS criem um novo cadastro.
O nome de Usuário a ser utilizado não poderá conter o nome Click & Corra ECONOFITNESS ou qualquer outro semelhante ou que remeta a esta marca, que de
qualquer forma possa insinuar ou sugerir que os produtos ofertados pertençam ao
Click & Corra - ECONOFITNESS, bem como não será permitido que este contenha
dados pessoais do Usuário ou faça menção a algum contato ou endereço eletrônico
do Usuário.
Caso qualquer cadastro em desacordo com os Termos e Condições de Uso ou
qualquer Usuário viole tais termos, o Click & Corra - ECONOFITNESS terá o direito
de recusar tais solicitações de cadastro e de cancelar os cadastros previamente
aceitos que estejam infringindo as regras aqui estabelecidas ou o ordenamento
jurídico aplicável.

PREFERÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
Ao usar o serviço Click & Corra - ECONOFITNESS, você consente em receber
comunicações eletrônicas do Click & Corra - ECONOFITNESS relacionadas ao seu
login. Essas comunicações podem envolver o envio de e-mails ao endereço de email fornecido na inscrição ou o envio de comunicações sobre o serviço Click &
Corra - ECONOFITNESS na página "Sua conta" e inclui notificações sobre a sua
conta (por exemplo, autorizações de pagamento, mudanças de senha ou forma de
pagamento, e-mails de confirmação e outras informações de transações) e elas são
parte do seu relacionamento com a Click & Corra - ECONOFITNESS. Você concorda
que quaisquer avisos, consentimentos, divulgações ou outras comunicações
enviadas pelo Click & Corra - ECONOFITNESS para você eletronicamente satisfazem
os requisitos de comunicações legais, incluindo o fato dessas comunicações serem
enviadas por escrito. Você também concorda em receber outras comunicações do
Click & Corra - ECONOFITNESS, incluindo comunicados sobre novos recursos e
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conteúdo disponível, ofertas especiais, anúncios promocionais e pesquisas a
clientes por email ou outros métodos.
Se você não quiser mais receber determinadas comunicações não transacionais,
acesse

o

link

"Preferências

de

email"

na

página

"Sua

conta"

do

site

(http://www.clickecorra.com.br/) para gerenciar suas comunicações com a Click &
Corra - ECONOFITNESS.

ASSINATURA
Podemos oferecer diversos planos de assinatura, incluindo planos mensais,
semestrais e anuais com condições e limitações diferentes. Quaisquer termos
materialmente diferentes dos descritos nesses Termos de Uso serão divulgados a
você durante a inscrição ou em outras comunicações. Você pode encontrar detalhes
específicos relacionados à sua contratação acessando o site e clicando no link "Sua
conta". Não nos responsabilizados por produtos e serviços fornecidos por terceiros.
Nos reservamos no direito de modificar, encerrar ou alterar nossos planos de
assinatura oferecidos que, se ocorridos, serão também comunicados.

COBRANÇA
Ao contratar os serviços Click & Corra - ECONOFITNESS, o Usuário autoriza a
cobrança do valor contratado através do sistema PagSeguro UOL (ver Regras de
Uso https://pagseguro.uol.com.br/regras-de-uso), ainda que ele não acesse os
serviços durante a vigência do contrato. Você reconhece que o valor cobrado pode
mudar a cada mês por motivos que podem incluir diferentes ofertas promocionais
e/ou a adição ou alteração de um plano, e você nos autoriza a cobrar a sua Forma
de pagamento nesses valores.
A forma de pagamento escolhida pelo Usuário no momento da contratação poderá
ser suspensa, modificadas ou suprimidas, definitiva ou temporariamente, caso em
que se dará ao Usuário a possibilidade de efetuar o pagamento de outra forma,
sem alteração do preço contratado.

AJUSTES DE PREÇOS
Nos reservamos no direito de reajustar os preços do nosso serviço ou de quaisquer
componentes dele de qualquer forma, em caso de renovação do contrato pelo
Usuário, após o seu vencimento. Exceto conforme expressamente disposto nesses
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Termos de Uso, quaisquer alterações de preços do serviço entrarão em vigor após
uma notificação do Click & Corra - ECONOFITNESS.

CANCELAMENTO
Você pode cancelar sua assinatura Click & Corra - ECONOFITNESS quando lhe
convier, momento a partir do qual você não terá mais acesso ao serviço Click &
Corra - ECONOFITNESS. NÓS NÃO OFERECEMOS REEMBOLSOS NEM CRÉDITOS
RELATIVOS A PERÍODOS UTILIZADOS PARCIALMENTE. Para cancelar, acesse a
página "Sua conta" no site e siga as instruções de cancelamento.
Depois de qualquer cancelamento, você continuará a ter acesso ao serviço até o fim
do período de pagamento atual. A qualquer momento e por qualquer motivo,
podemos fornecer reembolsos, descontos ou outras considerações a alguns ou
todos os nossos assinantes ("créditos"). O valor e a forma desses créditos e a
decisão de concedê-los estão totalmente a nosso critério. O fornecimento de
créditos em um momento não implica o recebimento de créditos no futuro por
momentos semelhantes sob hipótese alguma.
Tenha cuidado com comunicações que peçam seus dados de cartão de crédito ou
outras informações de conta. Fornecer suas informações a esses tipos de email
pode fazer com que você seja vítima de roubo de identidade. Sempre acesse suas
informações confidenciais de conta diretamente no site do Click & Corra ECONOFITNESS e nunca por meio de um link ou qualquer outro meio de
comunicação eletrônica, mesmo que lhe pareça oficial. O Click & Corra ECONOFITNESS se reserva no direito de suspender qualquer conta a qualquer
momento, com ou sem notificação do assinante para se proteger e proteger seus
parceiros de atividades fraudulentas.

ARREPENDIMENTO
O Usuário dispõe do prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data do
pagamento da primeira parcela do preço a ser pago pelo programa escolhido, para
exercer o seu direito de arrependimento e cancelamento do programa com o Click
& Corra - ECONOFITNESS, sem necessidade de justificar as razões que o
motivaram e sem arcar com qualquer penalidade, conforme disposto no artigo 49
da Lei 8.078/1990.
Neste caso, a devolução do valor pago pelo Usuário se dará no prazo máximo de 60
(sessenta) dias após a efetiva comunicação por escrito do arrependimento, no
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endereço eletrônico sac@econofitness.com.br, com a indicação dos dados bancários
da conta corrente para a qual deverá efetuado o depósito.

SUSPENSÃO
Em caso de não envio do atestado médico no prazo estabelecido, o contrato é
rescindido automaticamente, com a devolução ao Usuário de 80% (oitenta por
cento) do valor pago por ele, mediante a indicação de conta bancária pelo e-mail
sac@econofitness.com.br.
Caso o médico do Usuário ateste a sua inaptidão para a prática de atividades
físicas, o valor pago será devolvido pelo Contratado, com a retenção de 20% (vinte
por cento) do total pago, a título de reembolso pelas despesas havidas em
decorrência do negócio frustrado, na conta corrente indicada pelo Usuário pelo email sac@econofitness.com.br.

ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Considerando-se que algumas seções dos serviços prestados no site possuem
caráter temporário, em função do seu possível aperfeiçoamento e atualização das
pesquisas científicas, o Click & Corra - ECONOFITNESS poderá eventualmente
alterá-los, em sua forma e conteúdo, reduzindo ou ampliando, a seu exclusivo
critério e a qualquer tempo quaisquer, os serviços, produtos, utilidades ou
aplicações, disponibilizadas por si ou por terceiros, mediante aviso prévio ao
Usuário.
O Click & Corra - ECONOFITNESS reserva-se no direito de, a seu critério e a
qualquer tempo, modificar, adicionar ou remover quaisquer cláusulas ou condições
deste Contrato, em função dos constantes aperfeiçoamentos realizados no
desenvolvimento de suas atividades, sem necessidade de aviso prévio ao Usuário,
apenas indicando a versão do contrato, acrescido da data de sua atualização.

PRAZO DO CONTRATO
O contrato é celebrado pelo prazo determinado na escolha do plano de assinatura,
contados a partir da data do aceite pelo Usuário no site, que ocorre com a
concordância dele aos presentes Termos de Uso e aos termos do contrato.
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