TERMO DE USO DO SITE DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES DA BLUEFIT
Por favor, leia cuidadosamente este Termo de Uso do site de relação com investidores (“Site”) da Bluefit
Academias de Ginastica e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob n º 24.921.465/0001-43 (“BLUEFIT”).
Ao acessar qualquer área deste Site, você ("Usuário") concorda com os termos e condições estabelecidas neste
Termo de Uso.
Este Termo de Uso inclui, entre outras coisas, condições aplicáveis ao uso deste Site, condições aplicáveis a
compra de produtos e serviços, e condições relativas a assuntos de direitos autorais e de marcas registradas.
Se você não desejar assumir as obrigações destas condições, você não deve acessar ou utilizar este Site. A
Bluefit pode modificar este Termo de Uso a qualquer tempo, e tais modificações serão imediatamente eficazes
mediante a publicação do Termo de Uso modificado neste Site. Você concorda em rever este Termo de Uso
periodicamente para estar informado de tais modificações e a sua continuidade de acesso ou de uso deste Site
será considerada como a sua aceitação incontroversa do Termo de Uso modificado.
Para efeito do presente Termo de Uso, "BLUEFIT" quer dizer: entidades controladas ou coligadas, sob controle
comum com ou controladora da BLUEFIT e qualquer afiliada que seja autorizado a usar a marca Bluefit e que
também venda serviços da Bluefit.
Este Termo de Uso é completamente regulado e interpretado de acordo com as leis brasileiras,
desconsiderando qualquer conflito das provisões legais aqui estabelecidas. Você concorda que qualquer ação
legal ou procedimentos entre a Bluefit e você para qualquer propósito relativo a este Termo de Uso ou as
obrigações das partes aqui estabelecidas devem ser propostos exclusivamente em tribunal federal ou estadual
de jurisdição competente situado no Estado de São Paulo.
Nenhuma conduta mútua entre as partes nem as práticas de comércio poderá modificar qualquer provisão
deste Termo de Uso.
Direitos Autorais e Marca Registrada
Este Site e o Conteúdo especificado (como definido abaixo) são de propriedade da BLUEFIT. O nome “Bluefit”
e o logotipo da BLUEFIT são marcas registradas licenciadas da BLUEFIT.
Todas as outras marcas registradas, nomes de produto e nomes de empresas e logotipos que aparecem neste
Site são propriedade dos seus respectivos proprietários.
O Usuário tem que obter permissão da BLUEFIT e desses proprietários antes de copiar ou usar as marcas
registradas desses proprietários, nomes de produto e nomes de empresas e logotipos.
As informações, dados, software, fotografias, representações, vídeos, gráficos, música, sons, cabeçalhos de
página, gráficos usuais, botões de ícones, e outros materiais contidos neste Site (coletivamente, "Conteúdo")
são protegidos por direitos autorais, marcas registradas, segredos de comércio e outros direitos de
propriedade.
Estes direitos são válidos e protegidos de todas as formas, mídia e tecnologias que existam atualmente, ou que
sejam desenvolvidas no futuro. Além disso, este Site é protegido como um trabalho coletivo sob as leis de
direitos autorais vigentes e a BLUEFIT possui direitos autorais de seleção, coordenação, organização, e
melhoramentos de todo o Conteúdo.
O Usuário não pode modificar, remover, apagar, aumentar, adicionar, publicar, transmitir, participar na
transferência ou venda de, criar trabalhos derivados de, ou de qualquer forma explorar qualquer objeto do
Conteúdo, no todo ou em parte.
Desse modo, leia atentamente o teor deste Termo de Uso e, em caso de dúvidas, entre em contato pelo site:
https://bluefit.com.br/atendimento ou vá até o fim da página no Fale Conosco.
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