ACADEMIA HALTERES
Termos de anuência
Plano transferível com a possibilidade de trancamento. Em caso de desistência do aluno, deverá ser comunicar por escrito com antecedência
de 30 dias a academia Halteres.
Os valores a serem restituídos serão abatidos:
1º) Os meses ou os dias, utilizados, será no valor integral da mensalidade R$ 90,00 (noventa reais), ou, caso seja horário especial o valor é
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
2º) Plano, pago avista ou no cheque pré-datado, será descontado o valor de impostos e comissão que é de 15%. Sendo assim, a soma dos
meses utilizados no valor original, para efetuar os descontos no valor a ser restituído
3º) Plano, pago no cartão de credito, será descontado o valor de impostos e comissão. Sendo assim, ocorre um desconto de 4,5%
referente à custa da operadora do cartão em vendas parceladas. E, por motivo das parcelas não poderem ser canceladas, os repasses serão
feitos mês a mês para o aluno, descontado a custa total de 19,5%.

Especificar plano escolhido em número de meses e forma de pagamento.
Plano_________________________________de________________até_________
Forma de pagamento ________________________________________________
Eu__________________________________________________________________________Concordo com os termos acima,
Brasília ______de____________________________________2011
___________________________ ___

__________________________________

Assinatura do aluno

Assinatura do funcionário
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