REGULAMENTO DO SOUCLUB

Este regulamento estabelece as regras e condições do SOUCLUB, o clube
de vantagens da empresa SOUCOMPETIDOR LTDA. ME., pessoa jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.741.266/0001-37, com sede na Rua
Duque de Caxias, nº 868 – apto. 22 – Centro – Campinas/SP - CEP: 13.015-311,
doravante denominado apenas como SOUCLUB.
1. O ASSINANTE
1.1 O ASSINANTE será obrigatoriamente uma pessoa maior de 18 (dezoito)
anos, que preencherá todas as informações solicitadas, de forma verdadeira, e
gozará dos benefícios do SOUCLUB.
1.2 Não poderá ser ASSINANTE do SOUCLUB menores de idade, mesmo que
autorizados por seu responsável legal.
2. BENEFÍCIOS
2.1 Os BENEFÍCIOS são todos os produtos, descontos, e demais vantagens,
que o ASSINANTE terá com a adesão ao SOUCLUB.
2.2 O SOUCLUB possui planos pré-definidos com benefícios pré-estabelecidos
aos ASSINANTES, sempre na página inicial do site www.souclub.com.br e
também listados no final deste regulamento.
2.3 O ASSINANTE poderá usufruir pelo prazo de 30 (trinta) dias os BENEFÍCIOS,
conforme o plano escolhido. Com o pagamento da próxima mensalidade a
assinatura continua vigente e os BENEFÍCIOS poderão ser utilizados.
2.4 Após 10 (dez) dias da confirmação do pagamento da segunda parcela
pelo SOUCLUB, o ASSINANTE receberá, no endereço indicado no cadastro, seu
cartão exclusivo de assinante.
2.5 Com o reconhecimento do pagamento da primeira parcela pela
SOUCLUB, o ASSINANTE poderá usufruir dos benefícios, conforme o plano
assinado.
2.6 Com o pagamento de 06 (seis) parcelas mensais, consecutivas ou não,
o ASSINANTE receberá, no endereço informado no seu cadastro, o seu CLUBOX,
uma caixa contendo brindes escolhidos exclusivamente pelo SOUCLUB.
2.7 O SOUCLUB tem livre escolha para decidir quais brindes irão compor o
CLUBOX, conforme sua política comercial e de divulgação de produtos. O
CLUBOX poderá, ainda, sofrer alterações na composição de brindes em razão
da indisponibilidade dos produtos.
2.8 O SOUCLUB poderá, sem aviso prévio, alterar os planos de benefícios e
vantagens nele estabelecidas, mas mantendo o padrão já existentes com os
valores a serem pagos,
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2.9 O SOUCLUB poderá, ainda, criar novos planos assinaturas de benefícios,
que serão oferecidas no site, mas se compromete a cumprir os benefícios dos
planos já assinados, desde que os pagamentos das mensalidades não sejam
interrompidos pelo ASSINANTE.
2.10 Após o confirmação do pagamento da mensalidade, o SOUCLUB
emitirá um voucher de descontos intransferível e com identificação exclusiva
para o ASSINANTE, que poderá usufruir de todos os BENEFÍCIOS.
3. OS VALORES DAS ASSINATURAS
3.1 Os valores das assinaturas do SOUCLUB constam na página inicial do site
www.souclub.com.br e também estão listados no final deste regulamento.
3.2 Não serão devolvidos os valores pagos pela ASSINATURA do plano
escolhido.
4. DA ADESÃO AO SOUCLUB – A ASSINATURA
4.1 A adesão ao SOUCLUB será feita com a aceitação das regras
estabelecidas por este regulamento, obrigatoriamente após a leitura, pelo site
www.souclub.com.br.
4.2 Com a adesão o ASSINANTE concorda e assume a responsabilidade pelo
cumprimento das regras estabelecidas neste regulamento. Caso o ASSINANTE
NÃO concorde com qualquer dos itens do presente termo, recomendamos NÃO
ADERIR ao SOUCLUB.
4.3 Deverá, ainda, o ASSINANTE preencher corretamente todas as
informações solicitadas no momento do cadastro no site, sendo responsável
pela veracidade das mesmas, sob pena das cominações legais aplicáveis em
caso de irregularidades.
4.4 O ASSINANTE é responsável por manter atualizados todos os seus dados
já informados no seu cadastro no site do SOUCLUB, especialmente seu
endereço e informações de pagamento.
4.5 O ASSINANTE poderá aderir apenas 01 (um) plano de benefícios do
SOUCLUB, podendo, conforme as regras neste documento estabelecidas,
alterá-lo, a qualquer momento, enviando e-mail para suporte@souclub.com.br.
O ASSINANTE pagará o valor do novo plano a partir da próxima mensalidade e
poderá usufruir dos benefícios a partir da confirmação do referido pagamento.
4.6 A assinatura do SOUCLUB terá início, autorizando o uso dos benefícios
pelo ASSINANTE, apenas após o reconhecimento do pagamento efetuado pelo
ASSINANTE.
4.7 O ASSINANTE receberá um e-mail de confirmação do início da sua
assinatura dos benefícios do SOUCLUB. E, também, ficará disponível esta
informação no seu perfil no site do SOUCLUB.

2

5. FORMAS DE PAGAMENTO
5.1 O pagamento da assinatura do SOUCLUB poderá ser feito por cartão
crédito, das bandeiras: VISA, Mastercard, Visa, Amex, Elo, Diners, Hiper e
Hipercard.
5.2 O ASSINANTE é responsável por todas as informações financeiras
fornecidas.
6. ALTERAÇÃO DO PLANO
6.1 O ASSINANTE poderá alterar seu plano de assinatura de BENEFÍCIOS,
enviando e-mail para suporte@souclub.com.br.
7. DO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS
7.1 Com o cumprimento dos pagamentos mensais, bem como do prazo
estabelecido decorrido, será enviado pelo SOUCLUB ao ASSINANTE as
vantagens descritas nos planos de assinaturas.
7.2 Em caso de interrupção do pagamentos das mensalidades da
ASSINATURA, poderá o ASSINANTE, dentro do prazo de 6 (seis) meses, a contar
do vencimento da última mensalidade não paga, retomar o seu
relacionamento com o SOUCLUB, aproveitando a contagem de mensalidades
pagas para o recebimento do CLUBOX. Após este prazo, o ASSINANTE deverá
fazer uma nova ASSINATURA, iniciando um novo ciclo.
7.3 O direito ao recebimento dos BENEFÍCIOS somente ocorrerá com os
pagamentos mensais exigidos, nos termos do plano de BENEFÍCIOS constante
ao final deste regulamento e no site: www.souclub.com.br.
7.4 ASSINANTE poderá acompanhar o envio do seu CLUBOX no próprio site
do SOUCLUB, www.souclub.com.br ou por e-mail, que o SOUCLUB enviará para
o e-mail informado no seu cadastro.
8. NÃO RECEBIMENTO OU RECEBIMENTO COM DEFEITO
8.1 Caso o ASSINANTE não receba ou receba os produtos com defeito,
deverá entrar em contato imediatamente, via e-mail para que receba as
orientações de devolução e reenvio.
8.2 Caso o produto recebido com defeito não tenha mais no estoque do
SOUCLUB, este providenciará um produto similar ou outro produto de igual valor,
a seu critério. O ASSINANTE deverá, conforme as orientações recebidas,
devolver o produto defeituoso IMEDIATAMENTE, via CORREIOS, sendo as
despesas suportadas pelo SOUCLUB.
8.3 O prazo para a realização da troca será de 07 (sete) dias, a contar a
partir do recebimento do produto pelo SOUCLUB.
9. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
9.1 O não pagamento da mensalidade pelo ASSINANTE no vencimento,
suspende o direito ao uso dos BENEFÍCIOS do SOUCLUB, bem como o
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recebimento das VANTAGENS do plano escolhido, sendo invalidados os
vouchers de desconto. A suspensão será pelo prazo de 06 (seis) meses. Após
este prazo, a ASSINATURA será cancelada definitivamente.
9.2 O ASSINANTE poderá reativar a sua ASSINATURA com o pagamento da
próxima mensalidade. Entretanto, se o plano assinado não estiver mais
disponível, deverá optar por um entre os atuais, conforme descrito no site:
www.souclub.com.br.
9.3 Após o efetivo cancelamento da ASSINATURA do SOUCLUB, o ASSINANTE
deverá fazer uma nova ASSINATURA, conforme os planos disponíveis no
momento, estabelecendo uma nova relação jurídica.
9.4 Os pagamentos realizados pelo ASSINANTE serão considerados, dentro
do prazo de suspensão, para a contagem de 06 (seis) mensalidades pagas para
o recebimento do CLUBOX.
9.5 Caso o assinante desejar CANCELAR sua assinatura, basta enviar um
email para assinante@souclub.com.br e sua assinatura estará cancelada em
até 2 dias úteis.
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Nome do
plano
Souiniciante

Soucompetidor

10. SIGILO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
Valor
Valor
Valor
mensal Semestral anual
Lista de benefícios
R$
R$
R$
CLUBOX a cada 6 mensalidades pagas
20,00
110,00
205,00
Acesso a ofertas de todos nossos parceiros
R$
30,00

R$
165,00

R$
305,00

CLUBOX a cada 6 mensalidades pagas
20% desconto em inscrições via site soucompetidor em até 1 evento por
período validade voucher
Seguro atleta automático nas inscrições via site soucompetidor em até 1
evento por período de validade do voucher

R$
50,00

Soufera

R$
276,00

R$
510,00

CLUBOX a cada 6 mensalidades pagas
30% desconto em inscrições via site soucompetidor em até 1 evento por
período validade voucher
Seguro atleta automático nas inscrições via site soucompetidor em até 1
evento por período de validade do voucher
Acesso total ao espaço premium nos eventos que possuem este espaço

Soucampeao

R$
65,00

R$
360,00

R$
663,00

CLUBOX a cada 6 mensalidades pagas
40% desconto em inscrições via site soucompetidor em até 1 evento por
período validade voucher
Seguro atleta automático nas inscrições via site soucompetidor em até 1
evento por período de validade do voucher
Garantia campeã automática em inscrições via site soucompetidor em
até 1 evento por período de validade de voucher
Acesso total ao espaço premium nos eventos que possuem este espaço

10.1 Todas as informações do ASSINANTE cadastradas no site, bem como
qualquer conversa entre SOUCLUB e o ASSINANTE serão mantidas em sigilo pelo
SOUCLUB, sendo apenas fornecida ao Poder Judiciário, se assim devidamente
requisitada.

11. FORO
11.1 O foro estabelecido entre as partes será da cidade e Comarca
Campinas-SP.
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