
Regulamento “Combo BeSmart!” 

 

A compra e utilização do “Combo BeSmart!” oferecido pela BeBrasil em parceria com a Smartfit está sujeito ao seguinte 

Regulamento: 

1 – O COMBO 

O Combo tem caráter promocional e compreende o seguinte produto e serviço: 1 unidade do Bumbum Care 200ml e 3 

(três) vouchers para utilização nas academias da rede Smartfit (com exceção das unidades não participantes da 

promoção, constantes no Anexo I do presente Regulamento) pelo prazo de 1 mês cada voucher (três meses no total) no 

plano Black. 

2 – PRAZO 

2.1. A venda dos combos será realizada em edição limitada e será encerrada em 14/03/2022 ou até encerrar o estoque. 

3 – REGRAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO VOUCHER SMARTFIT 

3.1. A BeBrasil terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para fazer a liberação do voucher e enviar o código de utilização 

para o Consumidor.  

3.2. O consumidor deverá ativar um voucher por vez. Quando o prazo de 30 dias do voucher terminar, o próximo 

voucher ficará disponível. E assim por diante. 

3.3. Somente poderão utilizar o voucher Smartfit (i) os que, na data de ativação, tiverem 14 (quatorze) anos ou mais; 

(ii) que não forem clientes ativos Smartfit, incluindo clientes dos planos Smartfit Coach e Smartfit Nutri e; (iii) que não 

tenham débito ou pendência financeira junto à Smartfit ou que tiveram seu plano cancelado por violação das normas de 

utilização. 

3.4. Cada voucher dá ao Consumidor o direito de se matricular, sem custo, e pelo prazo limitado de 30 dias, nas 

academias da rede Smartfit, com exceção das unidades não participantes desta promoção, listadas no Anexo I abaixo. 

3.5. A ativação do cadastro deverá ser, necessariamente e exclusivamente, efetivada pelo site da Smartfit, através do 

link www.smartfit.com.br/vip. 

Ao final da ativação será gerado um número de registro. Com ele, o cliente deverá se dirigir até uma Smart Fit 

acompanhando um documento com foto, assinar o Contrato de Prestação Serviços de Atividades Físicas por Adesão, 

preencher o PAR-Q e/ou apresentar o atestado médico, de acordo com a legislação vigente ou com a política da academia 

Smartfit. 

3.6. O último voucher deverá ser ativado, necessariamente, até o dia 01/04/2023, sendo que após essa data o 

Consumidor perde o direito de utilização de todos os vouchers, nada mais podendo reclamar nesse sentido. 

3.7. Uma vez ativado qualquer um dos vouchers, terá início o prazo de 30 (trinta) dias para utilização dos serviços da 

academia pelo Consumidor. Após esse prazo, independentemente da utilização ou não dos serviços disponibilizados, o 

Consumidor não poderá mais utilizar os serviços da academia. 

3.8. Essa promoção não é cumulativa com outras promoções e/ou descontos. 

3.9. Cada pacote de 3 (três) vouchers é limitado a um único CPF/Consumidor. 

3.10. Cada CPF poderá aderir à campanha uma única vez. 

4 – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

4.1. Poderá o Consumidor exercer seu direito de arrependimento, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do 

Consumidor, desde que o voucher para utilização na Smartfit ainda não tenha sido ativado. 

4.2. Com a ativação do voucher perante uma das academias da rede Smartfit, o consumidor renuncia ao seu direito de 

arrependimento em relação à totalidade da compra efetuada. 

5 - PROTEÇÃO DE DADOS 

5.1. O Consumidor autoriza a coleta, acesso, utilização e manutenção de seus dados pessoais, por ele próprio 

fornecidos, seja quando da compra do combo seja quando da utilização do “voucher Smartfit”, os quais são 

imprescindíveis para a execução do serviço, tudo nos termos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). 

5.2. A BeBrasil fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Consumidor com outros agentes de tratamento de 

dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste instrumento, desde que sejam respeitados os princípios 

da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, 

não discriminação e responsabilização. 

5.3. A BeBrasil se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger 

os dados pessoais do Consumidor, comunicando-o e comunicando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 

13.709/2020. 

6 - CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. A promoção vinculada ao combo BeSmart! não é cumulativa com outras promoções disponibilizadas pela BeBrasil 

ou pela Smartfit. 

6.2. Ao realizar a compra do Combo, o Consumidor declara, tacitamente, que está de acordo com todos os termos 

deste Regulamento. 

6.3. A BeBrasil declara que é empresa independente da Smartfit, não se responsabilizando por atos desta. A presente 

promoção se dá, tão somente, em caráter de parceria entre elas. 

6.4. Toda e qualquer dúvida sobre esse Regulamento poderá ser encaminhada para o e-mail 

atendimento@bebrasil.com. 

*              *              * 

http://www.smartfit.com.br/vip
mailto:atendimento@bebrasil.com


ANEXO I - Unidades NÃO participantes  
 

Unidade Cidade UF 

Messejana Fortaleza CE 

Parangaba Fortaleza CE 

Núcleo Bandeirante Brasília DF 

Divinópolis Divinópolis MG 

GV Shopping Governador Valadares MG 

Sete Lagoas Sete Lagoas MG 

Varginha Varginha MG 

Itanhangá Park Campo Grande MS 

Norte Sul Campo Grande MS 

Jardim dos Estados Campo Grande MS 

Júlio de Castilho Campo Grande MS 

Teresina Shopping Teresina PI 

Dom Severino Teresina PI 

Parnaíba Parnaíba PI 

Bacacheri Curitiba PR 

Shopping Estação Curitiba PR 

Juvevê Curitiba PR 

Portão Curitiba PR 

Cascavel Cascavel PR 

Ponta Grossa Ponta Grossa PR 

Barra Mansa Barra Mansa RJ 

Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes RJ 

Itaborai Itaboraí RJ 

Maricá Maricá RJ 

Mossoró Mossoró RN 

Alto de São Manoel Mossoró RN 

Porto Velho Shopping Porto Velho RO 

Santa Maria Santa Maria RS 

Beira Mar Florianópolis SC 

Coqueiros Florianópolis SC 

Estreito Florianópolis SC 

Floripa Shopping Florianópolis SC 



Blumenau Blumenau SC 

Criciúma Criciúma SC 

Shopping Itaguaçu São José SC 

Beira Mar II Florianópolis SC 

Praça do Forró São Paulo SP 

Atibaia Atibaia SP 

Barão Geraldo Campinas SP 

Centro Carapicuíba SP 

Shopping Pateo Itaquá Itaquaquecetuba SP 

Itapevi Itapevi SP 

Jandira Jandira SP 

Paulínia Paulínia SP 

Sumaré Sumaré SP 

Palmas Palmas TO 

Palmas Centro Palmas TO 

 

 

 


