Una Compañía del Grupo

Condições Gerais de Uso do Serviço GYMFORLESS CLUB
Estas condições gerais de uso e informação e legal (em diante, “Condições Gerais”) regulam
o uso e acesso a www.gymforless.com (em diante, o “Site”) e a aplicação de telemóvel (em
diante, a “App”), denominados conjuntamente como a Plataforma, propriedade de GYM
SERVICES ONLINE, S.L. (em diante, “GymForLess”), e também os conteúdos e serviços que
a Plataforma põe à disposição dos utilizadores (em diante, “Clubber”).
A adquisição de quaisquer serviços supõe a aceitação plena e sem reserva de todas e cada
uma das Condições Gerais que se indicam, sem prejuízo da aceitação das condições
particulares que pudessem ser aplicadas ao adquirir determinados serviços a través do serviço
denominado GymForLess Club.
1. Finalidade
A Plataforma foi desenhada para dar a conhecer os serviços oferecidos por GymForLess, que
consistem em pôr à disposição um serviço (em diante, o “Serviço”) que permite contratar
acesos a centros com instalações desportivas tais como ginásios, hotéis, clubes desportivos,
spas, centros de yoga, pilates, dança, salas de crossfit ou piscinas, entre outros (em diante, o
“Centro”). O Serviço inclui adicionalmente a possibilidade de gestão de reservas de aulas ou
sessões desportivas para os Clubbers, através da Plataforma.
2. Informação Geral
GymForLess, cumprindo o artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços à Sociedade
de Informação e Comércio Eletrónico, informa de que a propriedade do Site e a App
corresponde a
-

GYM SERVICES ONLINES, S.L.
N.I.F: B-66158718
Domicilio social: Calle Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, 28033, Madrid.
Está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 44.013, folio 106, hoja B444.484.

Para qualquer comunicação, GymForLess facilita o seguinte endereço de correio eletrónico:
contacto@gymforless.com
3. Disponibilidade do Serviço
GymForLess presta o Serviço referido nestas Condições Gerais no território de Espanha e
Portugal.
O Clubber poderá aceder ao Serviço através do Site ou através da App, disponível Serviço que
se oferece aos Clubbers. Assim, GymForLess poderá, em qualquer momento, acrescentar
novos centros aos ofertados atualmente dentro do Serviço, modificar as suas condições ou
deixar de oferecer centros existentes. O Clubber terá acesso à informação atualizada sobre as
mudanças mencionadas em todo o momento através da Plataforma.
4. Subscrição ao Serviço
Se uma ou mais estipulações feitas nestas Condições Gerais não são válidas ou não são
vinculantes, serão substituídas por GymForLess, no entanto, o resto das estipulações
continuarão em pleno vigor.

O Serviço permite diferentes modalidades de acesso;
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-

Acesso 1 dia
Modalidade Basic, Premium ou Gold: que permitirá o acesso aos Centros
colaboradores dependendo dos que estejam incluídos em cada modalidade e nas
modalidades inferiores.

4.1 Processo de compra e subscrição para poder ser Clubber, é indispensável:
 Descarregar a App de GymForLess
 Que o Clubber seja maior de idade
 Que o Clubber se registe em GymForLess e preencha o formulário,
incluídos os dados de pago.
 Aceitar a Política de Privacidade e Proteção de Dados de GymForLess
 Aceitar a Política de Cookies
 Autorizar o Pagamento da subscrição correspondente.

No caso de o Clubber facilitar qualquer dado falso, inexato ou incompleto, ou no caso de
GymForLess considerar que existem motivos fundados para duvidar sobre a veracidade,
exatidão e integridade dos mesmos, poderá negar o acesso e o uso presente ou futuro da
Plataforma ou de quaisquer conteúdos e/ou serviços.
Os passos a seguir para realizar a compra são:







4.2

Aceder a “registrar-se grátis” e introduzir um correio eletrónico, uma palavra
passe, nome completo e telefone, ou então, mediante a sua conta de
Facebook.
GymForLess proporcionará a cada Clubber um nome de usuário
(username) que corresponderá com o correio eletrónico que o Clubber
tenha usado para se registar ou através do que tenha acedido desde a sua
conta de Facebook. Esse username é estritamente confidencial. O Clubber
compromete-se a não divulgar os dados relativos à sua conta nem fazê-los
acessíveis a terceiros. Ao mesmo tempo será o responsável no caso de
uso desses dados por terceiros, incluídas as manifestações vasadas na
página web, ou qualquer outra acusação que realize mediante o uso do seu
username e/ou palavra passe.
Selecionar a modalidade GymForLess que deseja comprar (Acesso 1 dia
ou Basic, Premium ou Gold)
Introduzir dados de pagamento
Subscrever-se para formar parte de G4L CLUB

Pagamento

Uma vez aceites as Condições Gerais, a Política de Privacidade e introduzidos todos os dados
solicitados, o Clubber deverá realizar o pagamento mediante:




Plataforma: www.zooz.com
Zooz é uma plataforma de pagamento independente de GymForLess que
facilita uma operação segura e ágil para o Clubber. Qualquer pergunta ou
incidência com este sistema de pagamento deverá ser tratada com
www.zooz.com. GymForLess não assume nenhuma responsabilidade
derivada do funcionamento ou uso de Zooz por parte do Clubber.
Ou passarelas integradas na Plataforma: Cartão de crédito ou PayPal.

5. Ativação, duração, renovação e baixa
5.1

Ativação e duração
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A subscrição tem caráter mensal e o período mínimo de contratação será de um mês. O
Clubber, assim como foi indicado na Plataforma, ao pagar essa quantidade fixa terá acesso aos
Centros desportivos. Quando se tiverem realizado os passos anteriores, o Clubber terá ativa a
sua subscrição e poderá começar a desfrutar do Serviço que oferece GymForLess.
GymForLess não pode garantir a identidade dos Clubbers registados, por tanto, se o Clubber
achasse que a aplicação e/ou a conta em seu nome estão a ser usadas sem a sua autorização,
deve notifica-lo a GymForLess imediatamente a través de contacto@gymforless.com
5.2

Renovação

O Clubber que contratar as modalidades de Acesso “GFL CLUB”, “Acesso Menual” ou “Acesso 1
Dia” autoriza expressamente a GymForLess ao recebimento recorrente de cada período mensal
do importe correspondente a cada modalidade de Acesso contratada. Assim, a renovação será
automática, excepto cancelamento expresso por parte do Clubber através da App ou do Site.
5.3

Não renovação e pausa

O Clubber não renova (se escolher a opção “Não Renovar”) a sua subscrição em qualquer
momento antes da próxima renovação, e obterá a informação relativa ao dia em que finaliza a
atual na Plataforma. Independentemente o dia em que cancelar a subscrição, o Clubber tem
acesso ao serviço até o último dia da sua atual subscrição. Em nenhum caso será feito um
reembolso das tarifas já pagadas para o período atual. A não renovação determina a perda de
qualquer crédito, bónus, código ou desconto que ainda estiver sem usar, incluindo o desconto
que possa corresponder aos seus “Friend&Family”.
O Clubber poderá pausar (se escolher a opção “Pausar”) a sua subscrição em qualquer
momento antes da data de renovação, tendo que pagar o valor de 5€, 10€ ou 15€ dependendo
da modalidade contratada. Esta tarifa dará direito a um treinamento gratuito por mes num centro
adscrito à modalidade. Se o Clubber for utilizador do Premium ou Gold, quando reaticar a
subscrição manterá os seus Rewards ou descontos. Se o Clubber for utilizador do G4L
Corporate poderá reativar em qualquer momento e manterá o desconto que tivessem os seus
“Friend&Family”. A reativação será realizada no momento em que a pausa for desativada, e
será realizado o recebimento do montante correspondente à modalidade escolhida.
5.4

Baixa

O Clubber poderá dar-se de baixa de GymForLess enviando um email a
contacto@gymforless.com. Uma vez seja dado de baixa, o Clubber perde qualquer crédito,
bónus, código ou desconto que ainda não tenha sido usado, incluindo o desconto que possa
corresponder aos seus “Friend&Family”.
6. Uso do Serviço
6.1

Uso e Validação do Serviço

Uma vez finalizado o processo de compra o Clubber receberá confirmação da mesma através
de correio eletrónico que tenha usado para a ativação da conta. A partir desse momento o
Clubber poderá usar a sua subscrição GymForLess que lhe vai permitir um Acesso diário a um
Centro aderido à modalidade selecionada.
O Acesso ao Centro realizar-se-á através da App em “O meu Acesso”. Quando o Clubber estiver
perto do Centro a que deseja ir, desde a App, serão indicados os Centros que estejam a 250
metros (veja a secção de “Geolocalização”) e automaticamente irá selecionar-se o que estiver
mais perto. Se o Clubber desejar solicitar Acesso em algum diferente só terá de mudá-lo desde o
mapa ou desde o listado que aparece. Uma vez escolhido o Centro, deverá “validar” e esperar a
confirmação por parte do Centro. O Clubber terá 10 minutos para entrar ao ginásio selecionado
desde o momento em que tenha solicitado Acesso.
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6.2 Geolocalização
GymForLess poderá arrecadar e utilizar dados precisos sobre localizações, incluindo a
localização geográfica em tempo real do computador ou dispositivo móvel do Clubber sempre
que este tenha dado a sua autorização.
Estes dados de localização são recolhidos e utilizados por GymForLess para mostrar aos
Clubbers os Centros mais próximos segundo a sua localização. Os dados mencionados não
serão revelados a outros Clubbers da Plataforma nem a terceiras pessoas sem prévia
autorização do Clubber, que poderá modificar em todo o momento o conteúdo visível através da
secção “”Política de Privacidad”.
6.3 Acesso, reserva e cancelamento às atividades.
A subscrição é pessoal e intransferível, por tanto, o Clubber deverá mostrar uma prova de
identidade no Centro se lhe por exigido.
A subscrição oferece ao Clubber a possibilidade de reservar por adiantado uma atividade
através da Plataforma, sendo em algumas ocasiões necessário reservar por adiantado para
poder aceder a algumas atividades. O número de Acessos por mês é limitado para
determinadas atividades e em determinados Centros, no entanto, o Clubber, em todo o
momento, tem visibilidade sobre o anterior na ficha de cada Centro.
O Clubber, na secção “O meu G4L Club”, tem acesso a “As minhas Reservas”, de onde poderá
gerir as reservas que tenha realizado e até cancelar. Além disso, em “Horário de Atividades”, o
Clubber poderá buscar a aula que desejar e se quiser reserva prévia, a Plataforma dará a
opção de reservar.
O Clubber que tenha reservado uma aula e não puder assistir deverá cancelar dentro do
período de tempo que o Centro estabelece no momento em que é realizada a reserva. Se pelo
contrario, o Clubber não cancelar a reserva a tempo ou não aparece, terá uma penalização de
10€ que serão descontados do método de pagamento selecionado.
6.4 Promoções e descontos para familiares e amigos:
GymForLess oferece com frequência promoções para novos utilizadores mediante as que é
aplicado um desconto para o primeiro / os primeiros meses da subscrição. Estas promoções
não estarão disponíveis para os Clubbers existentes.
6.5

Friends & Family

Se o Clubber for utilizador do G4L Corporate receberá, em alguns casos, um desconto para que
os seus familiares ou amigos desfrutem de uma subscrição Club a um preço melhor.
6.6 “Friend Pass”
O G4L Club oferece ao Clubber a possibilidade de convidar a um familiar ou amigo para que
treinem juntos. Dependendo da modalidade selecionada pelo Clubber obterá: 1 convite para a
modalidade Premium e 2 convites para a modalidade Gold.
7. Privacidade
Para consultar a Política de privacidade atual de GymForLess, carregue Aqui
GymForLess não recolhe nem pede dados de tipo pessoal de meninos menores de 18 anos, é
por isso que um menor de 18 não deve continuar com o registo na Plataforma. Se GymForLess
tivesse conhecimento de se terem recolhido dados pessoais de um menos de 18 anos
procederá à eliminação dos mesmos com a maior brevidade possível. Paralelamente, se o
destinatário destas Condições Gerais tivesse indícios de que um menor de 18 anos
proporcionou a GymForLess dados de tipo pessoal deve comunica-lo através do endereço
contacto@gymforless.com
GYM SERVICES ONLINE, S.L (NIF B66158718) Calle Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, código Postal 28033 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al
f

Una Compañía del Grupo

8. Obrigações do Clubber
O Clubber é completamente responsável do uso correto do seu perfil e outros conteúdos da
Plataforma sujeitos à lei vigente, seja nacional ou internacional, e aos princípios da boa fé,
bons costumes e ordem pública. E especificamente, adquire o compromisso de observar
diligentemente estas Condições Gerais.
Os Clubbers não usarão o seu perfil e resto de conteúdos da Plataforma com fins ou efeitos
ilícitos e que danifiquem os direitos e interesses de terceiros, ou que de qualquer maneira
possam danificar, inutilizar, afetar ou deteriorar a Plataforma, os seus conteúdos e os seus
serviços. Também, fica proibido impedir a normal utilização ou desfrute da Plataforma a outros
Clubbers.
Quem não cumprir estas obrigações responderão a quaisquer prejuízo ou dano que
provocarem. GymForLess não responderá por nenhuma consequência, dano ou prejuízo que
pudessem ser derivados de esse acesso ou uso ilícito por parte de terceiros.
Em geral, o Clubber compromete-se, a título enunciativo e não taxativo, a:
Não usar Plataforma para fins ilegais ou não autorizados.
Usar como máximo 1 dispositivo móvel para aceder aos Centros com os que
GymForLess colabora. Se não for assim, GymForLess reserva o direito a poder findar a
sua subscrição no momento, pois pode ser considerado como uso fraudulento.
 Não realizar ações publicitárias de bens ou serviços sem a prévia autorização de
GymForLess.
 Não guardar, armazenar, divulgar, publicar, distribuir ou partilhar qualquer conteúdo
que possa supor uma intromissão ilegítima ou vulnerabilidade de qualquer forma dos
direitos fundamentais ao honor, imagem e intimidade pessoal e familiar de terceiros e,
muito especialmente dos menores de idade.
 Não guardar, armazenar, divulgar, publicar, distribuir ou partilhar qualquer material ou
informação que for ilegal, racista, xenófobo, obsceno, pornográfico, abusivo,
difamatório, enganoso, fraudulento ou de qualquer forma contrária à moral ou à ordem
pública.
 Não alterar ou modificar, total ou parcialmente a Plataforma, evitando, desativando ou
manipulando de outra maneira funções ou serviços da Plataforma.
 Não transgredir os direitos de propiedade industrial e inteletual ou as normas
reguladoras da proteção de dados de tipo pessoal.
 Não usar a Plataforma para injuriar, difamar, intimidar, violar a própria imagem ou
assediar outros Clubbers.
 Não aceder às contas de correio electrónico de outros Clubbers.
 Não introduzir vírus informáticos, arquivos defeituosos, ou qualquer outro programa
informático que possa provocar danos ou alterações nos conteúdos ou sistemas de
GymForLess ou terceiras pessoas.
 Não enviar correios eletrónicos de tipo massivo e/ou repetitivo a múltiplas pessoas,
nem mandar endereços de correio eletrónico a terceiros sem a sua autorização.
 O Clubber é obrigado a aceitar as normas internas do Centro prévio uso do Acesso. No
caso de não aceitar ou infringir as normas internas, o Centro poderá ter o direito de não
admitir e negar a entrada ao Clubber.
9. Comunicações



Qualquer Clubber poderá denunciar a outro Clubber quando considerar que outro Clubber está
a infringir estas Condições Gerais. Assim, todos os Clubbers podem informar a GymForLess de
qualquer abuso o vulnerabilidade das atuais condições, através do correio eletrónico
contacto@gymforless.com GymForLess verificará esta denúncia, o antes possível, e adotará as
medidas que achar oportunas
Cada utilizador da Plataforma realizará a atividade desportiva concreta sob a sua
GYM SERVICES ONLINE, S.L (NIF B66158718) Calle Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, código Postal 28033 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al
f

Una Compañía del Grupo

responsabilidade e declara estar em condições físicas ótimas para enfrenta-la. No entanto,
GymForLess aconselha a todos os seus Clubbers que passem um reconhecimento médico
prévio para detectar e descartar qualquer anomalia incompatível com praticar desporto.
Também, aconselha a todos os seus Clubbers a que realizem controlos rotineiros para evitar
qualquer lesão ou anomalia física.
O Clubber isenta a GymForLess de quaisquer responsabilidades por danos ocasionados pelo
uso inapropriado das instalações dos Centros ou pela prática de atividades físicas não
adequadas para o seu estado físico.
10. Responsabilidade GymForLess




O Clubber é responsável de contar com os serviços e equipamentos necessários para a
navegação na Internet e para aceder à Plataforma de GymForLess. No caso de
qualquer incidência ou dificuldade para aceder a www.gymforless.com, o Clubber pode
contactar com GymForLess no correio electrónico contacto@gymsforless.com, que
procederá a analisar a incidência e dará indicações ao Clubber sobre como resolvê-la o
antes possível.
GymForLess não responderá no caso de interrupções do serviço, erros de conexão,
falta de disponibilidade ou deficiências no serviço de acesso à Internet, nem por
interrupções na rede de Internet ou por qualquer outra razão alheia ao controlo de
GymForLess.
o

GymForLess não se responsabiliza dos erros de segurança que se possam
produzir nem dos danos que possam surgir no sistema informático do CLubber
(hardware y software), nos ficheiros ou documentos armazenados no mesmo,
como consequência de:

o



A presença de um vírus no sistema informático oo aparelho móvel do Clubber
que seja utilizado para a conexão aos serviços e conteúdos da Plataforma
o Um mau funcionamento do navegador
o Do uso de versões não atualizadas do mesmo
GymForLess não assume nenhuma responsabilidade derivada dos conteúdos ligados
(Links) que possibilitem, através da Plataforma, o Acesso ao Clubber a prestações e
serviços oferecidos por terceiros, sempre que forem alheios à mesma. Por tanto,
GymForLess não se responsabiliza nem da informação contida nos mesmos bem de
quaisquer efeitos que pudessem derivar-se dessa informação.
Se qualquer Clubber ou terceiro observasse que esses links possam ser contrários às
leis, a moral ou a ordem pública, deverá comunicarno-lo através do correio electrónico
contacto@gymforless.com

11. Atualização e modificação Plataforma
GymForLess, com o objetivo de melhorar constantemente os serviços que oferece, reserva o
direito de modificar, em qualquer momento e sem prévio aviso estas Condições Gerais e a
Política de Privacidade. Os Clubbers deverão ler atentamente as Condições Gerais ao aceder à
Plataforma. Em qualquer caso, aceitar os mesmos será um passo prévio e indispensável para
aceder aos serviços e conteúdos disponíveis de GymForLess.
De igual maneira, GymForLess reserva a faculdade de efetuar, em qualquer momento e sem
ser preciso prévio aviso, atualizações, modificações ou eliminação de informação contida na
sua Plataforma, na configuração e apresentação da mesma e das condições de acesso, sem
assumir nenhuma responsabilidade por isso. Tudo o anterior com o intuito de oferecer ao
Clubber a informação mais atualizada possível.
GymForLess não pode garantir a inexistência de interrupções ou erros no acesso à Plataforma
ou ao seu conteúdo, nem que esteja sempre atualizada, no entanto, GymForLess realizará,
GYM SERVICES ONLINE, S.L (NIF B66158718) Calle Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Planta, código Postal 28033 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al
f

Una Compañía del Grupo

sempre que não haja motivos que o façam impossível ou de difícil execução, e assim que tiver
notícia dos erros, desconexões ou falta de atualização nos conteúdos, todas as açõs
necessárias para solucionar os erros, reestabelecer a comunicação, e comunicar os conteúdos.
12. Atenção ao cliente e queixas
Para qualquer contacto, queixa ou reclamação, GymForLess está à disposição do Clubber
através do endereço de correio eletrónico contacto@gymforless.com
GymForLess responderá o antes possível. O horário de atenção é de segunda a quinta-feira de
9 a 18:30 horas e sexta-feira de 9 a 15:00 horas.
13. Propriedade inteletual
GymForLess é titular ou licenciado de todos os direitos de propriedade inteletual e industrial
incluídos na Plataforma e sobre os conteúdos acessíveis através da mesma.
Os direitos de propriedade inteletual da Plataforma, assim como: textos, imagens, desenho
gráfico, estrutura de navegação, informação e conteúdos que se recolhem nela são titularidade
de GymForLess, a quem corresponde o exercício exclusivo dos direitos de reprodução,
distribuição, comunicação pública e transformação, de acordo com a legislação espanhola de
direitos de propriedade inteletual e industrial.
A autorização ao Clubber para o acesso à Plataforma não supõe renúncia, transmissão, licença
nem cessão total ou parcial sobre direitos de propriedade intelectual ou industrial por parte de
GymForLess.
Não é permitido suprimir, evitar ou manipular de modo algum os conteúdos da Plataforma de
GymForLess. Também, fica proibido modificar, copiar, reutilizar, explorar, reproduzir, comunicar
publicamente, fazer segundas ou posteriores publicações, carregar arquivos, enviar por correio,
transmitir, usar, tratar ou distribuir de qualquer forma a totalidade ou parte dos conteúdos
incluídos na Plataforma de GymForLess para propósitos públicos ou comerciais, se não se tiver
a autorização expressa e por escrito de GymForLess ou, no seu caso, do titular dos direitos a
que corresponda.
14. Legislação aplicável
A relação entre GymForLess e o Clubber, funcionará e será interpretada segundo estas
Condições Gerais de uso que em matéria de interpretação, validade e execução serão
orientadas segundo a legislação espanhola.
No caso de ter de recorrer aos Tribunais para dirimir qualquer controvérsia entre as partes
deverá ser resolvida pelos Julgados e Tribunais de Madrid.
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