REGULAMENTO XBLACK FRIDAY XPRIME ACADEMIA
Vigência da Promoção: de 27.11.2019 á 01.12.2019.

1. MODALIDADE DA PROMOÇÃO
Trata-se de uma promoção de vendas que traz um desconto em um Pacote de 2
(dois) meses de treino + (dois) meses de acesso premium ao App Xprime Nutri a qualquer
pessoa física , exceto Clientes com planos com
vigência inferiores a 40 dias (como MENSAL E MENSAL AUTOMÁTICO) e planos EM
PERÍODO DE RENOVAÇÃO ou VENCIDOS/CANCELADOS A
MENOS DE 30 DIAS, ALÉM DE PLANOS PROMOCIONAIS (detalhes clausula 2.b).
1.a) “Promoção”
A Promoção consiste na venda de um Pacote Promocional de 2
(dois) meses de treino + (dois) meses de acesso premium ao App Xprime Nutri, para treino
em horário livre nas unidades: Americana, Araras, Araxá, Bragança
Paulista, Campinas , Capivari, Franca, Goiânia Setor P. Ludovico, Goiânia
Serrinha, Hortolândia, Limeira, Leme, Mogi Guaçu, Pirassununga, Rio Claro, São
Carlos e Sumaré.
A Promoção é válida do dia 27.11.2019 às 07h00min (horário de Brasília) até o dia
01.12.2019 às 23h59min (horário de Brasília).
As regras para aquisição do plano estão dispostas no presente regulamento.
1.b) “Regulamento”.
O comprador será mencionado no Regulamento apenas como “PARTICIPANTE”. A
expressão Xprime, sempre que utilizada no Regulamento, abrange todas as pessoas
jurídicas que operam academias sob o nome fantasia “Xprime Academia” que constam do
item 1.a em negrito.

2. FORMA DE PARTICIPAR:
2.a) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
Poderá comprar esta Promoção qualquer PARTICIPANTE em qualquer uma das unidades
Xprime descritas no item (1.a) , observando-se as restrições mencionadas no item “2.b”
abaixo.
.b) RESTRIÇÕES
- CLIENTES COM PLANO ATIVO MENSAL, MENSAL AUTOMÁTICO OU PLANOS COM
VIGÊNCIA INFERIOR A 40 DIAS OU OS PLANOS EM PERÍODO DE RENOVAÇÃO (ATÉ
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO), OU RECÉM CANCELADOS (ATÉ 30 DIAS APÓS O
CANCELAMENTO), CLIENTES COM PLANO PROMOCIONAL SEM HAVER UM PLANO
ANTERIOR COM REGISTRO DE PAGAMENTO, AMBOS PRECISAM ESTAR SEGUIDOS
SEM NENHUM DIA DE INTERVALO.
* Campanha não cumulativa, um (1) pacote válido por CPF.
* O cadastro é restrito a unidade escolhida no momento da compra.

* Pacote válido apenas para compras efetuadas pelo site www.xblackfriday.com.br, durante o
período da campanha mencionado no item “1.a)”, não serão aceitos pagamentos físicos
nas unidades.
* O voucher promocional será válido para apresentação na unidade até 14.12.2019, fica
proibido lançamento do Pacote Promocional após 14.12.2019.
- As unidades PAULÍNIA E NOVA ODESSA não participam dessa Campanha.
* O participante deve preencher corretamente suas informações de cadastro no site da
promoção, compras com informações incorretas poderão ser canceladas.
A verificação das condições acima relacionadas será feita através do sistema interno
“Xprime”, por pessoa indicada pela Xprime.
3. MECÂNICA DA CAMPANHA
3.a) CADASTRO NA PROMOÇÃO:
Para participar, basta acessar o site: www.xblackfriday.com.br
3.b) Os campos do site deveram ser preenchidas pelo participante com seus dados pessoais,
a unidade onde deseja treinar e a forma de pagamento, Cartão de Crédito em até duas (2)
vezes.
3.c) Caso o participante opte pelo pagamento por Cartão de Crédito, o participante deverá
preencher os dados do cartão de crédito na segunda tela, e então selecionar o parcelamento,
a confirmação do pedido será na terceira tela após a confirmação junto a operadora de
cartão de crédito.
3.d) Assim que o pagamento for aprovado você receberá um e-mail da Xprime com a
confirmação do pagamento e o voucher para apresentação na Unidade escolhida.
3.e) A matrícula será efetuada por completo no ato do cadastro na unidade, após a
confirmação do pagamento e mediante a apresentação do voucher.

4. CONDIÇÕES GERAIS
Valor e Plano válido apenas para compras efetuadas pelo site www.xblackfriday.com.br não serão aceitos pagamentos físicos nas unidades.
Ativação do Pacote Promocional
A ativação do plano será feita no dia da apresentação do voucher na unidade, sendo o
prazo máximo dia 14.12.2019. Ex: Apresentou o voucher dia 13.12.2019, o plano será
válido por 60 dias corridos.
Todos os vouchers que forem apresentados posteriormente a 14.12.2019 podem ser
ativados, porém seu plano terá inicio em 14.12.2019 ( data limite ) ou seja, se o cliente
comparecer na unidade dia 24.12.2019 ele poderá iniciar porém terá perdido 10 dias
da vigência do seu pacote de 60 dias.
*Cancelamento ou Transferência do Pacote Promocional
Fica expressamente proibido o cancelamento ou transferência do pacote
promocional.
Desclassificação
Os participantes serão desclassificados automaticamente, no momento da inscrição das
indicações, em caso de (I) fraude comprovada; ou (II) impedimento previsto neste
regulamento.
A Xprime se reserva o direito de desclassificar qualquer participante da Promoção

conforme as normas internas da Unidade participante e os critérios médicos por ela
exclusivamente estabelecidos, sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação
previstas neste Regulamento. Outras promoções
A Xprime Academia coloca-se no direito de realizar promoções paralelas e/ou vinculadas a
esta que distribuam prêmios ou brindes sem prévio aviso, de acordo com as regras a
serem estipuladas e previamente divulgadas.
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