TERMO DE ADESÃO DE PARCEIROS AO SOUCLUB
Este TERMO estabelece as regras e condições de adesão de parceiros ao
SOUCLUB, o clube de vantagens da empresa SOUCOMPETIDOR LTDA. ME., pessoa
jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.741.266/0001-37, com sede na
Rua Duque de Caxias, nº 868 – apto. 22 – Centro – Campinas/SP - CEP: 13.015-311.
1. O PARCEIRO
1.1 O PARCEIRO poderá ser pessoa física ou jurídica, inscrita no CPF e/ou
CNPJ/MF, que preencherá todas as informações solicitadas, de forma
verdadeira, e OBRIGATORIAMENTE oferecerá benefícios aos assinantes do
SOUCLUB.
1.2 Deverá, ainda, o PARCEIRO preencher corretamente todas as informações
solicitadas no momento do cadastro no site, sendo responsável pela
veracidade das mesmas, sob pena das cominações legais aplicáveis em
caso de irregularidades.
1.3 O PARCEIRO é responsável por manter atualizados todos os seus dados já
informados no seu cadastro no site do SOUCLUB.
2. ADESÃO
2.1 A adesão como PARCEIRO Do SOUCLUB será feita com a aceitação das regras
estabelecidas por este termo, obrigatoriamente após a leitura, pelo site
www.souclub.com.br.
2.2 Com a adesão o PARCEIRO concorda e assume a responsabilidade pelo
cumprimento das regras estabelecidas neste termo. Caso
o
PARCEIRO
NÃO
concorde com qualquer dos itens do presente termo, recomendamos NÃO ADERIR.
3. BENEFÍCIOS
3.1 Os BENEFÍCIOS podem ser descontos em produtos e serviços, brindes e outras
vantagens que serão oferecidas oficialmente ao assinante do SOUCLUB, pelo site, emails, redes sociais e demais comunicações, que o SOUCLUB tem ou terá com seus
assinantes.
3.2 O PARCEIRO poderá livremente escolher o BENEFÍCIO oferecido, entretanto,
depois de lançado no site do SOUCLUB (www.souclub.com.br), deverá ser cumprido
na forma e pelo prazo anunciado. e também listados no final deste regulamento,
respeitando o Código de Defesa do Consumidor.
3.3 A responsabilidade pelo benefício oferecido ao assinante é exclusivamente
do PARCEIRO.
3.4 Em caso de alteração do BENEFÍCIO oferecido, deverá o PARCEIRO enviar um
e-mail para parceiros@souclub.com.br enviando as alterações propostas e a equipe
SOUCLUB terá 02 (dois) dias úteis para proceder com a alteração no site.
3.5 Em caso de exclusão do BENEFÍCIO oferecido, deverá o PARCEIRO enviar um
e-mail para parceiros@souclub.com.br enviando as alterações propostas e a equipe
SOUCLUB terá 02 (dois) dias úteis para proceder com a alteração no site.
4. CADASTRO
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4.1 O PARCEIRO poderá se cadastrar no site do SOUCLUB, www.souclub.com.br,
preenchendo as informações solicitadas, INCLUSIVE SEU LOGOTIPO E MARCA,
também cadastrando um login e senha, os quais são de sua exclusiva
responsabilidade guardar e manter em sigilo.
4.2 O PARCEIRO não pagará qualquer valor para aderir ao SOUCLUB na
modalidade de parceiro e oferecer seus BENEFÍCIOS.
4.3 O cancelamento do cadastro efetuado poderá ser feito por e-mail através do
e-mail parceiros@souclub.com.br e a equipe SOUCLUB terá até 2 dias úteis para
efetivar o cancelamento.
5. PUBLICIDADE
5.1 O PARCEIRO AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS ALEATÓRIAS NAS
REDES SOCIAIS E OUTRAS MÍDIAS PARA A DIVULGAÇÃO DO SOUCLUB E
SOUCOMPETIDOR.
5.2 Em caso de divulgação em espaços exclusivos de publicidade dentro do site
do SOUCLUB poderá ser comprada pelo PARCEIRO, conforme preço e condições
previamente anunciadas.
6. RECLAMAÇÃO
6.1Caso sejam registradas 05 (cinco) reclamações dos ASSINANTES do PARCEIRO
no site, o SOUCLUB poderá suspender o parceiro por tempo indeterminado até que
seja analisada a veracidade das reclamações.
6.2Caso seja concluído que as reclamações são improcedentes, o PARCEIRO será
incluído novamente ao SOUCLUB.
6.3Caso seja concluído que as reclamações são verídicas, o PARCEIRO será
informado e será dado um prazo, em comum acordo, para que tome as providências
necessárias e, posteriormente, seja volte a integrar o SOUCLUB. Caso o PARCEIRO não
resolva as reclamações já concluídas como verídicas ou não tenha interesse em
voltar ao SOUCLUB, será definitivamente excluído.
7. SIGILO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
7.1 Todas as informações do PARCEIRO cadastradas no site, bem como qualquer
conversa entre SOUCLUB e o PARCEIRO será mantida em sigilo pelo SOUCLUB, sendo
apenas fornecida ao Poder Judiciário, se assim devidamente requisitada.
8. FORO
8.1 O foro estabelecido entre as partes será da cidade e Comarca Campinas-SP.
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