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1. RELACIONAMENTO CONTRATUAL
Estes Termos de uso (“Termos”) regem seu acesso e uso, como pessoa física, dentro do Brasil,
de aplicativos, sítios de Internet, conteúdos, bens e também serviços (os “Serviços”)
disponibilizados pela Keep Up Tecnologia Ltda., sociedade de responsabilidade limitada,
estabelecida no Brasil.
POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU USAR OS SERVIÇOS.
Ao acessar e usar os Serviços você concorda com os presentes termos e condições, que
estabelecem o relacionamento contratual entre você e a KeepUp. Se você não concorda com
estes Termos, você não pode acessar nem usar os Serviços. Mediante referido acesso e uso,
estes Termos imediatamente encerram, substituem e superam todos os acordos. A KeepUp
poderá imediatamente encerrar estes Termos ou quaisquer Serviços em relação a você ou, de
modo geral, deixar de oferecer ou negar acesso aos Serviços ou a qualquer parte deles, a
qualquer momento e por qualquer motivo.

Termos adicionais poderão se aplicar a determinados Serviços, tais como condições para um
evento, atividade ou promoção em particular, e esses Termos adicionais serão divulgados em
relação aos respectivos Serviços. Termos adicionais são complementares e considerados parte
integrante destes Termos para os efeitos dos respectivos Serviços. Termos adicionais
prevalecerão sobre estes Termos em caso de conflito com relação aos referidos Serviços.
A KeepUp poderá alterar os Termos relativos aos Serviços a qualquer momento. Aditamentos
entrarão em vigor quando a KeepUp fizer a postagem da versão atualizada dos Termos neste
local ou das condições atualizadas ou Termos adicionais sobre o respectivo Serviço. O fato de
você continuar a acessar ou usar os Serviços após essa postagem representa seu
consentimento em vincular-se aos Termos alterados.
2. O SERVIÇO
O serviço da KeepUp integram através de um plataforma de tecnologia usuários que buscam
um programa de exercícios para condicionamento físico personalizado por um profissional de
educação física remoto.
Você reconhece que a KeepUp não é prestadora de serviço, não realiza montagem de
programas de exercícios e que esse serviço é prestado por terceiros independentes que não
são empregados e nem representantes da KeepUp.

3. O USO DOS SERVIÇOS

CONTAS DE USUÁRIOS.
Para utilizar grande parte dos Serviços, você deve registrar-se e manter uma conta pessoal de
usuário de Serviços (“Conta”). Registro de Conta exige que você apresente à KeepUp certas
informações pessoais, tais como seu nome, endereço, número de telefone celular e idade,
assim como pelo menos um método de pagamento válido (cartão de crédito ou parceiro de
pagamento aceito), além de informações pessoais referente ao seu estado físico e
condicionamento de saúde. Você está ciente que alguma dessas informações serão
compartilhada com o Profissional de Educação Física para que seja realizado o Serviço. Você
concorda em manter informações corretas, completas e atualizadas em sua Conta. Se você não
mantiver informações corretas, completas e atualizadas em sua Conta, inclusive se o método
de pagamento informado for inválido ou expirado, você poderá ficar impossibilitado(a) de
acessar e usar os Serviços. Você é responsável por todas as atividades realizadas na sua Conta
e concorda em manter sempre a segurança e o sigilo do nome de usuário e senha da sua
Conta. A menos que diversamente permitido pela KeepUp por escrito, você poderá manter
apenas uma Conta.

CONDUTA E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO.
O Serviço não está disponível para uso para indivíduos menores de 18 anos. Você não poderá
autorizar terceiros(as) a usar sua Conta. Você não poderá ceder, nem de qualquer outro modo
transferir, sua Conta a nenhuma outra pessoa. Você não poderá, quando usar os Serviços,
causar algum inconveniente aos Prestadores Terceiros.
MENSAGEM DE TEXTO.
Ao criar uma Conta, você concorda que os Serviços poderão lhe enviar mensagens de textos
informativas como parte das operações comerciais regulares para o uso dos Serviços. Você
poderá optar por não receber mensagens de texto da KeepUp a qualquer momento enviando
e-mail para contato@getkeepup.com e indicando que não mais deseja receber essas
mensagens, juntamente com o número do telefone celular que as recebe. Você reconhece que
ao optar por não receber as mensagens de texto poderá impactar o uso dos Serviços.
Você concorda em não enviar mensagens que seja difamatório, calunioso, injurioso, violento,
obsceno, pornográfico, ilegal ou de qualquer modo ofensivo, conforme apuração da KeepUp a
seu critério exclusivo, seja ou não esse material protegido por lei. A KeepUp poderá, mas não
está obrigada a, analisar, monitorar ou remover as Mensagens, a critério exclusivo da KeepUp,
a qualquer momento e por qualquer motivo, sem nenhum aviso a você.
ACESSO À REDE E EQUIPAMENTOS.
Você é responsável por obter o acesso a rede de dados necessário para usar os Serviços. As
taxas e encargos de sua rede de dados e mensagens poderão se aplicar se você acessar ou usar
os Serviços de um dispositivo sem fio e você será responsável por essas taxas e encargos. Você
é responsável por adquirir e atualizar os equipamentos e dispositivos necessários para acessar
e usar os Serviços e Aplicativos e quaisquer de suas atualizações. A KeepUp NÃO GARANTE

QUE OS SERVIÇOS, OU QUALQUER PARTE DELES, FUNCIONARÃO EM QUALQUER
EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO EM PARTICULAR. Além disso, os Serviços poderão estar
sujeitos a mau funcionamento e atrasos inerentes ao uso da Internet e de comunicações
eletrônicas.
4. PAGAMENTO
Você entende que para a realização do serviço prestado deverá ser feito uma assinatura
através por cartão de crédito e o valor passará a ser cobrado mensalmente. O valor poderá
sofrer ajustes quando a KeepUp achar necessário, avisando todos os usuários 30 dias antes do
aumento.
A contratação poderá ser rescindida, sem qualquer ônus das Partes, no prazo de 7 (sete) dias,
após a aceitação do presente contrato, como dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Se
houver o cancelamento espontaneamente pelo Usuário este deverá comunicar com a KeepUp
por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, não haverá cobrança de taxas ou multas nem
a devolução do dinheiro referente ao mês de aviso de cancelamento.
Caso o pagamento seja interrompido por alguma razão, o serviço será cancelado
automaticamente e o acesso a plataforma só retornar após a correção do pagamento.
5. RECUSA DE GARANTIA; LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE; INDENIZAÇÃO.
RECUSA DE GARANTIA.
Você é o único responsável pela realização dos exercícios indicados pelo profissional de forma
adequada e correta, ficando a KeepUp e o Profissional excluído de quaisquer danos que vierem
ocorrer. Ciente que a KeepUp não se responsabiliza por qualquer negligência, imprudência e
imperícia do usuário.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; JURISDIÇÃO.
Este contrato é regido pelas leis brasileiras, ficando desde já eleito o Foro da Cidade de São
Paulo, para dirimir quaisquer reivindicações, disputas ou diferenças que surgirem em relação
ao mesmo. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes aceitam, eletronicamente com
o regido neste instrumento.

