NEGÓCIO DE

SUCE$$O

Termo de Adesão

CURSO NEGÓCIO DE SUCE$$O
Ao aceitar esse termo de adesão e realizar a compra do curso NEGÓCIO DE SUCE$$O, você concorda com os seguintes termos e condições:
1. O Treinamento Negócio de Suce$$o é um programa de treinamento online comercializado exclusivamente pela Onsee
Solucoes Digitais Ltda, pessoa jurídica, inscrito sob o CNPJ 10.790.255/0001-59, localizada em Belém, Pará.
2. O conteúdo está hospedado em uma plataforma online, distribuído em +8 módulos contendo +40 vídeos aulas e totalizando +10 horas de treinamento, além dos bônus.
3. Ao ter o pagamento confirmado pelo Hotpay (Sistema de Pagamento do Hotmart), o aluno receberá seus dados de acesso
no mesmo e-mail cadastrado no ato da compra.
4. As informações preenchidas no ato da compra é de responsabilidade do cliente, não sendo possível altera-las posteriormente.
5. O aluno terá acesso vitalício a um grupo com mais de 300 profissionais altamente capacitados para fazer networking, trocar ideias, tirar suas dúvidas ou, simplesmente, fazer novos amigos.
6. O aluno terá garantia de acesso ilimitado à plataforma do treinamento pelo período de 12 meses a partir da data de compra. Ao término desse período, o aluno poderá continuar acessando o curso mediante a renovação do seu acesso através do
e-mail equipe@acelerastartups.com com uma condição especial.
7. O aluno também terá acesso ao Suporte Técnico pelo período de 12 meses a partir da data de compra para resolução de
problemas de nível técnico, tais como: “página com erro”, “erro no vídeo” e etc.
8. O Suporte Técnico se dará através do e-mail equipe@acelerastartups.com de segunda a sexta-feira em horário comercial.
9. O aluno terá 15 dias a partir da data da confirmação do seu pagamento para acessar o conteúdo integral do curso e decidir
se realmente deseja continuar com o treinamento.
10. O Treinamento Negócio de Suce$$o possui uma dupla-garantia:
10.1. Caso o aluno não goste do treinamento e solicite o reembolso em até 15 dias, a partir da data da confirmação do pagamento, garantimos o reembolso de 100% do valor investido;
10.2. Se o aluno comprovar que aplicou todo o conteúdo do curso e, no período de 3 meses não recuperar o valor investido
na inscrição, nossa equipe dará uma sessão de consultoria para ajudar o aluno a identificar os motivos pelos quais não obteve
os resultados esperados.
11. O reembolso poderá ser solicitado pelo próprio aluno através do link: www.hotmart.combr/reembolso
12. O processo de reembolso pode levar até 72 horas para ser aprovado no Hotmart/BCash/Paypal, não sendo necessário
nenhum contato com o Departamento Financeiro da Onsee Solucoes Digitais Ltda.
13. Para pagamentos realizados com Cartão de Crédito, o valor do reembolso será deduzido da fatura do cartão.
14. Para pagamentos realizados com Boleto Bancário, o aluno receberá o reembolso diretamente em sua conta bancária no
período de até 7 dias úteis pelo Hotpay.
15. Para pagamentos realizados pelo Paypal, o aluno receberá o valor através de Saldo em uma conta Paypal, que foi gerada
ou utilizada no momento da aquisição do treinamento.
16. Após a aprovação do reembolso, os dados de acesso ao treinamento serão automaticamente cancelados e os bônus.
17. O compartilhamento de dados de acesso não é permitido sob hipótese alguma.
18. O aluno poderá ter acesso bloqueado se o sistema identificar acesso por diferentes IPs.
19. Para acessos bloqueados, o aluno deverá entrar em contato com a equipe@acelerastartups.com para que seu acesso seja
novamente liberado, após análise da nossa equipe técnica.
20. O compartilhamento de dados de acesso, assim como cópia e/ou distribuição de conteúdo sem autorização escrita do
autor é considerado pirataria. Pirataria é crime (artigo 184 do Código Penal Brasileiro) e,caso identificado e comprovado, o
infrator será acionado judicialmente, respondendo assim nos termos previstos em Lei.
21. O Treinamento Negócio de Suce$$o oferece um certificado online, dentro da Plataforma Online.
22. O conteúdo do Treinamento Negócio de Suce$$o pode sofrer atualizações e alterações, sem aviso prévio.

Onsee Solucoes Digitais Ltda
CNPJ 10.790.255/0001-59

