
  

    

Por meio deste termo você está contratando o        
serviço adicional Benefício Juntos, nas     
condições abaixo. 

Conexão: O presente contrato é um aditivo de        
seu Termo de Adesão, permanecendo válidas e       
aplicáveis todas as demais disposições do      
referido Termo de Adesão, no que não       
conflitarem com este aditivo. 

Serviços: Por meio deste aditivo, você está       
concordando com a cobrança parcial da      
mensalidade durante o período de fechamento      
das unidades Smart Fit, em troca do benefício        
descrito neste termo. 

Regulamento: A utilização do benefício seguirá      
as regras previstas no regulamento disponível      
em www.smartfit.com.br 

Prazo: Este aditivo terá vigência a partir da data         
da adesão até o retorno às atividades regulares        
da unidade Smart Fit em que você está        
matriculado e/ou enquanto a cobrança das      
mensalidades estiverem congeladas, o    
acontecer primeiro. 

Pagamento: Durante o período de vigência      
deste aditivo, você pagará R$39,90 por mês.       
Após o período de vigência, as mensalidades       
voltarão a ser cobradas na forma prevista em        
seu Termo de Adesão. 

Benefício: (i) abono mensal no valor de R$39,90        
(trinta e nove reais e noventa centavos), durante        
os meses de outubro, novembro e dezembro,       
conforme critério a ser definido pela Smart       
Fit, desde que as atividades da academia já        
tenham sido retomadas nesta data, pela      
mesma quantidade de meses que perdurarem os       
pagamentos; (ii) um Plano Black VIP a ser        
destinado a um amigo, sendo vedada a       

utilização em nome próprio ou às pessoas       
indicadas o regulamento da Promoção. 

Cancelamento: Caso as unidades voltem a      
funcionar antes do primeiro pagamento parcial      
da mensalidade descrito acima, a participação      
na promoção será automaticamente cancelada,     
não dando direito ao usufruto de quaisquer       
benefícios. 

Caso você tenha seu plano cancelado, por       
qualquer que seja o motivo, antes do       
recebimento, total ou parcial, do item (i) do        
benefício, ou da fruição integral do Plano Black        
VIP, mencionado no item (ii) da cláusula anterior,        
os benefícios serão automaticamente revogados,     
mediante simples comunicado, sem direito a      
qualquer ressarcimento, seja de que espécie for,       
a quem quer que seja. 

Ainda ficou alguma dúvida? 

Você pode acessar a nossa seção Fale Conosco        
pelo endereço  
http://www.smartfit.com.br/contact_requests/new 

Para informações sobre pagamentos, acesse o      
Espaço do Cliente pelo endereço     
https://www.smartfit.com.br/person_sessions/ne
w e insira as informações de login fornecidas        
acima. 
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