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TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA: contrato
celebrado aos dd/mm/aaaa entre Nome Sobrenome e
FCEnglish™ .
Leia atentamente os seguintes termos e condições de compra (em conjunto, os
"Termos de Compra"). Este Termo de Compra constitui um contrato legalmente
vinculado entre você e a FCEnglish™, no tocante à aquisição, de sua parte, de 1
curso(s) FCEnglish™ de 12 meses de duração oferecido pela Empresa, de acordo
com o interesse demonstrado por você por meio de sua inscrição no site
www.fcenglish.com.br.
Ao utilizar o curso ou clicar no botão "aceitar" você reconhece que leu, entendeu e
aceita obrigando-se legalmente aos termos de compra a seguir. Se você não está de
acordo com os termos, por favor, não prossiga com a aquisição contemplada em
virtude do presente documento, clicando no botão "recusar".
TERMOS DE SERVIÇO
Estes Termos de Compra estão sujeitos e, são incorporados mediante esta
referência, aos Termos de Serviço da Empresa. Solicitamos que leia atentamente
os Termos de Serviço que estão disponíveis em www.fcenglish.com.br, uma vez que
contêm informações e condições sobre o curso, entre outros, detalhes sobre os
materiais e recursos referentes ao curso, assim como direitos, limitações e
obrigações entre as partes. Em caso de divergência entre os Termos de Compra e o
Termo de Serviços, prevalece o Termo de Compra.
PREÇOS
Você aceita pagar BRL (valor a ser inserido) pelo Curso, tal como descrito no Termo
de Serviços em www.fcenglish.com.br no momento da compra ("Preço de Compra").

Preço de Compra inclui:
1) o acesso ilimitado à plataforma de ensino FCEnglish™ , que consistem em:
i) o perfil do usuário acadêmico personalizado;
ii) aulas de multimídia e conteúdo de prática;
2) Nível de Testagem Acadêmico e Placement Teste;
3) Conselheiro Acadêmico para fornecer orientações sobre metas acadêmicas;
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4) O suporte técnico em caso de dúvidas ou problemas para acessar o curso.
PAGAMENTO
1.

Para sua comodidade, a Empresa realizará o faturamento do Preço de
Compra em 12 parcelas consecutivas equivalentes a "BRL (VALOR A SER
COBRADO)" cada mês. A primeira parcela será cobrada ao aceitar este
Termo de Compra. O restante do pagamento será cobrado e recolhido
mensalmente nos seguintes 11 meses. A cobrança será feita mensalmente,
com antecedência e cada um dos pagamentos não são reembolsáveis. Da
mesma forma, para sua comodidade, todos os pagamentos serão
automaticamente debitados na forma de pagamento indicada por você à
Empresa. Quaisquer taxas ou encargos que podem ser aplicados para o
pagamento feito por meio do seu banco ou agência financeira serão de sua
responsabilidade. O valor cobrado incluirá a parte do Preço de Compra,
anteriormente, descrito e, adicionalmente, qualquer imposto, parcela ou
débito decorrente da lei.

2.

Você concorda em fazer todos os pagamentos a serem gerados por este
Contrato de Compra e manter fundos suficientes ou o crédito disponível no
instrumento utilizado para fazer pagamentos em nome da Empresa. Nesse
sentido, ao fornecer informações para a Empresa de instrumento de
pagamento, você está autorizando a Empresa a cobrar as mensalidades
descritas nesse documento. Para este fim, você garante que é legalmente o
proprietário desse instrumento de pagamento e está autorizado a assumir o
compromisso de pagar à Empresa.

3.

Qualquer valor vencido em aberto estará sujeito à cobrança de juros de
1,0% mensal, ou a taxa de juros, no percentual máximo permitido pela lei, o
que resultar menor. Serão considerados corretos todos os débitos nos quais
você incorra, salvo se você enviar à Empresa, no mais tardar em 15 (quinze)
dias após o débito aplicável, uma notificação por escrito indicando a
natureza exata da discordância.

4.

CONSIDERE
QUE
O
CALENDÁRIO
DE
PAGAMENTOS,
ANTERIORMENTE, DESCRITO, É APENAS PARA SUA COMODIDADE E
QUE AO ACEITAR ESTES TERMOS DE COMPRA, VOCÊ É
RESPONSÁVEL PELO VALOR TOTAL DA COMPRA. ESTES TERMOS DE
COMPRA NÃO CONSTITUEM UM CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO,
PAGAMENTO PELO USO, NEM UM CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
SÃO FEITOS EXCLUSIVAMENTE PARA SUA COMODIDADE. A
EMPRESA RESERVA-SE, DE FORMA EXPRESSA RESTRINGIR SEU
ACESSO AO CURSO NO CASO DE FALTA DE PAGAMENTO DE SUA
PARTE, DE QUALQUER VALOR DEVIDO EM VIRTUDE DO PRESENTE,
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E VOCÊ ACEITA QUE SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL POR TAIS
VALORES.
5.

Qualquer direito de arrependimento dentro do prazo legal, deve ser exercido
mediante o envio de seu pedido para um conselheiro da Empresa por meio
de ligação ao seguinte número de telefone 4003.9061 ou meio eletrônico pelo
endereço contato@fcenglish.com.br e, em caso de reembolso, este ocorrerá
dentro de 60 (sessenta) corridos, descontadas as despesas causadas à empresa
que atribui valor de 10% (dez por cento) dos valores em aberto.

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
1.

Ao final do período de 12 meses (o “período inicial”), você vai continuar a
desfrutar do serviço de forma mensal, com renovações automáticas
realizando o pagamento mensal equivalente ao montante descrito no item
"PREÇOS", nesse acordo (o "Preço de Renovação"), para cada mês, a
menos que você decida cancelar o serviço. A Companhia poderá alterar o
Preço de Renovação a seu critério exclusivo e absoluto (sempre conforme
permitido por lei).

2.

Para este efeito, você concorda que a Empresa poderá renovar
automaticamente o serviço e carregar o seu instrumento de pagamento com
o preço de renovação no dia do aniversário de 30 (trinta) dias de sua última
data de renovação (a "Data de Renovação"), a menos que você cancele o
seu serviço antes da data de renovação entrar em vigor. O pagamento da
renovação é devido na Data de Renovação.

3.

Após o período inicial, você pode rescindir o Serviço a qualquer momento e
por qualquer motivo, sem incorrer em qualquer taxa de rescisão
administrativa. Para terminar o seu serviço e evitar o pagamento que está
sendo cobrado para o próximo período mensal, você deve fazê-lo antes da
data de renovação mediante o envio de seu pedido para um conselheiro da
Empresa, ligando para o número 4003.9061 ou endereço eletrônico
contato@fcenglish.com.br. Após o recebimento de sua solicitação para
terminar o serviço, a Empresa irá cancelar as condições de compra
associados com sua conta FCEnglish™ .

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Nós não nos responsabilizamos por qualquer prejuízo ou dano causados por falhas
no sistema, no servidor ou na rede mundial de computadores (internet), decorrentes
de atos lícitos ou ilícitos praticados por terceiros. É de sua responsabilidade manter
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seu sistema protegido contra vírus e outros malwares. Dessa forma, não nos
responsabilizamos por danos causados por vírus e malwares em decorrência de
acesso, utilização ou navegação no site na internet ou como consequência da
transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio contidos no mesmo.
DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes concordam que certas seções deste Termo de Compra sobreviverão
após a rescisão ou expiração deste documento, no qual incluem limitação de
responsabilidade e garantia contidas neste documento, bem como também as
obrigações de pagar qualquer montante remanescente que poderia corresponder a
taxas, impostos ou outros encargos a pagar de acordo com a lei. Caso seja
necessário dirimir qualquer dúvida ou controvérsia decorrente deste contrato, o foro
aqui eleito é o de São Paulo.
Você não poderá ceder ou de algum modo transferir este Termo de Compra, nem
quaisquer dos direitos total ou parcial, seja por vontade expressa ou em decorrência
da lei, sem o consentimento prévio e por escrito da Empresa, o qual não será
negado sem motivo justo.
Agora que você já leu todos os termos e condições do nosso Curso, poderá indicar
se está de acordo com todos eles, expressando que você concorda em adquirindo
o Curso
de sua preferência.

NOME DO CLIENTE

FCEnglish™

