CURSO JEITO CERTO IMÓVEIS 1.0
Ao aceitar esse termo de adesão e realizar a compra do curso JEITO CERTO IMÓVEIS 1.0, você concorda com os seguintes
termos e condições:
1. O Curso Jeito Certo Imóveis é um Programa de Treinamento Online. O conteúdo está hospedado na plataforma online
WordPress, distribuído em 8 módulos contendo 36 vídeo-aulas e totalizando 10 horas de treinamento, além dos bônus.
2. Ao adquirir o treinamento e ter o pagamento confirmado pelo Hotmart/Bcash/Paypal, o aluno receberá seus dados de acesso
no mesmo e-mail cadastrado no ato da compra.
3. O aluno terá acesso vitalício a comunidade exclusiva do Grupo de Alunos do curso, desde que não solicite o reembolso no
período da garantia incondicional.
4. O aluno terá a garantia de acesso ilimitado à plataforma do treinamento pelo período de 12 meses a partir da data de compra.
5. 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: Perdi minha senha. Página com erro e etc.
6. O Suporte Técnico se dará através do e-mail francicso@jeitocertoimoveis.com.br de segunda a sexta-feira em horário
comercial.
7. O aluno terá até 30 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.
8. caso o aluno não goste do treinamento e solicite o reembolso em até 30 dias a partir da data da confirmação do pagamento,
garantimos o reembolso de 100% do valor investido.
10. A Nota Fiscal Eletrônica (NFe) referente ao treinamento será enviada para o e-mail cadastrado no ato da compra logo após o
período da garantia incondicional.
11. O reembolso poderá ser solicitado pelo próprio aluno através do link:www.hotmart.com.br/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 Jeito Certo Imóveis.
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 valor através de Saldo em uma conta BCash/Paypal
que foi gerada ou utilizada no momento da aquisição do treinamento.
15. Após a aprovação do reembolso, os dados de acesso ao treinamento serão automaticamente cancelados e o aluno não
poderá mais fazer parte da Comunidade Exclusiva no Facebook.
16. O compartilhamento de dados de acesso não é permitido sob hipótese alguma.
17. O aluno poderá ter seu acesso bloqueado se o sistema identificar acesso por diferentes IPs.
18. Para acessos bloqueados, o aluno deverá entrar em contato com o francisco@jeitocertoimoveis.com.br para que seu acesso
seja novamente liberado, após análise da nossa equipe técnica.
19. O compartilhamento de dados de acesso, assim como cópia e/ou distribuição do 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.
20. O Curso Jeito Certo Imóveis 1.0 oferece certificado impresso de participação ou conclusão do curso, mediante o
preenchimento do Formulário de Solicitação de Certificado inserido na aba Encerramento do curso, dentro da Plataforma Online
WordPress.
21. O conteúdo do Curso Jeito Certo Imóveis 1.0 pode sofrer atualizações e alterações, sem aviso prévio.
JEITO CERTO IMÓVEIS.

