
 
 

 

 

TERMO DE ADESÃO SERVIÇOS ADICIONAIS SMART FIT ENERGY 

 

Serviços: Por meio deste termo, você está contratando 

serviço adicional que concede direito de uso, mediante 

ponto de acesso digital, da plataforma inteligente de 

bebidas exclusivas Smart Fit Energy. Este serviço e seu 

respectivo preço estão agregados, de forma inseparável, 

aos demais serviços por você contratados junto à Smart Fit. 

Forma de Utilização: Você terá o direito de consumir 01 

(uma) dose de 300ml por dia na sua unidade, ou, para 

clientes do Plano Black, em qualquer unidade em que o 

serviço esteja disponível, sendo que a não utilização em 

determinado dia acarreta a perda do direito àquela dose, 

sendo, portanto, um benefício não cumulativo. 

Transferência: em caso de transferência de unidade, o 

Local de Utilização será automaticamente alterado, exceto 

se a unidade escolhida por você não tiver o serviço Smart 

Fit Energy disponível, caso em que este termo será 

automaticamente cancelado, seguindo as regras deste 

termo. Você pode consultar quais unidades possuem o 

serviço Smart Energy em www.smartfit.com.br 

Prazo: Este contrato terá vigência a partir da data da 

adesão até o término de seu plano de academia contratado 

e será renovado juntamente com aquele plano, por igual 

prazo. Se você não desejar a renovação ao final de 

qualquer período, poderá cancelar o contrato conforme as 

regras deste termo. 

Desconto: Ao contratar o serviço Smart Fit Energy você 

terá direito a 30 (trinta) dias corridos de utilização de forma 

gratuita, e caso você deseje cancelar o serviço Smart 

Energy antes da primeira cobrança, deverá fazê-lo até o 

25º (vigésimo quinto) dia presencialmente na sua unidade, 

ou em qualquer unidade para o usuário do Plano Black. O 

desconto somente é válido nos 30 (trinta) primeiros dias 

corridos de utilização, por uma só vez, não podendo ser 

utilizado novamente, em caso de cancelamento e nova 

adesão, ou de forma fracionada. 

Pagamento: Aderindo a este termo, você autoriza a Smart 

Fit, caso tenha sido a sua escolha, a debitar, 

automaticamente, na conta corrente ou cartão de crédito, 

indicados acima, os valores previstos neste contrato. 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. Caso você tenha optado por pagamento em 

dinheiro, o valor total do serviço Smart Energy deverá ser 

pago à vista, já que a opção de pagamento parcelado 

somente está disponível para as modalidades de débito em 

conta ou cartão de crédito. 

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% 

Reajuste: Os valores previstos neste contrato serão 

reajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do 

início da vigência do plano, pela variação positiva do IGP- M 

acumulado no referido período, descartando-se sua 

aplicação em caso de deflação do índice. 

Cancelamento: Você poderá solicitar o cancelamento do 

serviço Smart Fit Energy a qualquer momento em sua 

unidade, ou, para o cliente do Plano Black, em qualquer 

unidade Smart Fit, sem cobrança de multa, mediante 

assinatura de requerimento disponível nas unidades, com 

antecedência mínima de 30 dias da próxima cobrança. Se 

contratar pela internet, você poderá solicitar cancelamento 

no prazo de 7 dias, a contar do dia da compra, pelo website 

www.smartfit.com.br. Atraso superior a 30 dias no 

pagamento de qualquer obrigação contratual, ou três atrasos 

num mesmo período de vigência do plano, consecutivos ou 

não, mesmo que inferiores a 30 dias, poderão acarretar o 

cancelamento do contrato, a critério d a Smart Fit. Em caso 

de descumprimento de outras obrigações, tanto você como 

a Smart Fit poderão rescindir o contrato imediatamente 

Conexão: O presente contrato integra o seu Termo de 

Adesão, de modo que o cancelamento do Termo de Adesão 

Smart ou Black, independentemente do motivo, acarretará 

no imediato cancelamento do presente, aplicando-se todas 

as demais disposições do referido Termo de Adesão, no que 

for aplicável. 

Reembolsos: Nos casos de cancelamento em que for 

devido reembolso pró- rata, a devolução ocorrerá no prazo 

máximo de 30 dias após a solicitação de cancelamento. 

Cobrança: fica facultado a Smart Fit contratar empresa 

terceira para efetuar o arquivamento de documentos e 

efetuar as cobranças, sendo esta subrogada nos direitos 

judiciais e administrativos. 

Ainda ficou com 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/new e insira as 

informações de login fornecidas acima. 
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