
 

 

 

A LL Academia de Ginástica LTDA., CNPJ 06.214.543/0001-98 

localizada à Rua Barão de Mesquita 149, CEP 20540-005, Tijuca 

RJ, denominada Workout Tijuca, prestará aos CLIENTES os 

serviços de Musculação, Bike Indoor, Ginástica, Jump, 

Alongamento e Danças. 
 

O horário de funcionamento é de 06:00 às 23:00 de segunda a 

sexta. Sábados das 08:00 às 17:00 e domingo de 10:00 às 13:00.  

 

Os horários das Aulas Coletivas estão publicados no site. 

Qualquer  horário poderá sofrer alterações, sem prévio aviso e não 

será considerada falha na prestação dos serviços 

Este contrato terá validade a partir da aprovação de pagamento 

por parte da administradora do cartão de crédito.  
 

A modalidade de pagamento será Débito mensal automático em 

Cartão de Crédito – DCC e somente será adquirida por meio do 

site www.workout.net.br,  

  

O prazo do plano DCC contratado pelo CLIENTE é 

indeterminado e será renovado mensalmente.  Será reajustado 

anualmente, com base na variação positiva do Índice Geral de 

Preços – Mercado/IGP - M, ou um índice que venha a substituí-

lo.  
 

O CLIENTE poderá desistir da contratação no prazo de 7 (sete) 

dias a contar da data de adesão ao presente Contrato. Nesta 

hipótese, nenhuma multa será cobrada do CLIENTE e quaisquer 

valores que porventura tenham sido debitados no cartão de crédito 

do CLIENTE serão estornados. 
 

Mensalmente, o cancelamento poderá ser requisitado com 7 ou 

mais  dias úteis de antecedência ao vencimento na Recepção 

da  Academia, ou pelo próprio cliente na sua conta do 

PagSeguro.    

 



Caso a administradora do cartão de crédito não autorize o 

pagamento, o CLIENTE tem 5 dias corridos a partir do 

vencimento para utilizar a Academia. Neste prazo deverá oferecer 

novo cartão. 

Poderá haver uma interrupção bonificada de 15 a 25 dias a cada 

12 mensalidades pagas consecutivas desde que o pedido 

de  afastamento seja anterior ao período afastado.  Os dias serão 

bonificados após os 12 meses. 
 

Ao entrar na Academia O CLIENTE receberá o regulamento 

interno e  deve preencher o PAR-Q (Questionário de Aptidão para 

Atividade Física) e o Termo de Responsabilidade para Prática de 

Atividade Física ou apresentar atestado médico específico para a 

prática de Atividade Física e renová-los anualmente  
 

Não haverá devolução dos valores já pagos mesmo que o 

CLIENTE não tenha frequentado a ACADEMIA.  
 

Declaro que concordo com todas as cláusulas e condições do 

presente Contrato  
 


