TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO “SAFRA EM DOBRO
AGROCLIMA PRO”

Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se à Promoção “Safra em Dobro
Agroclima PRO”, realizada pela Climatempo.
Leia com atenção:
DO OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições contratuais da
promoção “SAFRA EM DOBRO AGROCLIMA PRO”, a qual é direcionada ao público
do agronegócio.
O cliente contrata a ferramenta Agroclima PRO para 1 (uma) safra [que corresponde
ao período de 6 (seis) meses], com pagamento à vista no valor de R$900,00
(novecentos reais), nas condições desta promoção, ele ganhará a safrinha [que
corresponde a extensão do período por mais 6 (seis) meses corridos].
Esta promoção terá vigência a partir das 09h00 do dia 20/08/2019 até às 23h59 do dia
31/10/2019.
IMPORTANTE:
- Promoção válida apenas para pagamentos à vista;
- Esta promoção não é cumulativa com nenhuma outra promoção do Agroclima
PRO;
- Promoção não aplicável aos programas de relacionamento de parceiros da
Climatempo;
- “Safra” se refere ao período de 6 (seis) meses;
- “Safrinha” se refere ao período de 6 (seis) meses subsequente da safra;
- Período total do uso da ferramenta contratada na promoção 12 (doze) meses;
- Valor correspondente a 1 (hum) ponto cadastrado.
2 – DO CADASTRO:
O cliente deverá fornecer integralmente os dados requeridos, para fins de cadastro ao
uso da ferramenta. Ao enviar os dados para pagamento, este aceita a condição de
pagamento prevista neste termo, plano safra, por R$900,00 (novecentos reais) à vista,
e concede autorização para a Climatempo usar seus dados de pagamento de acordo
com nossa Política de Privacidade.
Após a confirmação dos dados, o cliente possuirá seu acesso a ferramenta, com
usuário e senha pessoais, que deverão ser por ele utilizados para o acesso a

ferramenta. Tais dados não deverão ser informados pelo cliente à terceiros, sendo de
sua inteira responsabilidade o uso.

3 – DO PAGAMENTO:
O pagamento deverá ser realizado pelo cliente, na data de contratação, por meio de
cartão de crédito/boleto bancário no valor de R$900 (novecentos reais).
Ao final do período de 12 meses corridos após a contratação, o cliente perderá o
acesso à ferramenta.
O cliente que optar pelo pagamento online (cartão de crédito) da ferramenta, deverá
inserir o código (SAFRADOBROAGPRO), correspondente ao desconto no valor de R$
900,00 (novecentos reais), o qual deverá selecionar o período de 12 meses. O cupom
(SAFRADOBROAGPRO) será válido somente 1 (hum) por CPF. Válido somente para
pagamento à vista.
Caso o desconto não tenha sido aplicado após a finalização da assinatura, verificar se
este se enquadra nos modelos da promoção, conforme condições estabelecidas na
Cláusula 1.
4 – DO CANCELAMENTO
Os clientes que decidirem não continuar com a ferramenta Agroclima PRO, não terão
seu valor estornado, mas poderão solicitar o cancelamento do serviço através da
nossa Central de Relacionamento Climatempo, por meio do telefone (11) 3736-4533
ou WhatsApp (11) 94516-7600.
5 - ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO
O CLIENTE declara ter lido, compreendido e aceita todas as regras, condições e
obrigações estabelecidas neste Termo de Uso.
6 - DO FORO
Todos os itens deste TERMO são regidos pelas leis vigentes no Brasil, que
prevalecerão sobre quaisquer outras, independentemente do local/país de acesso do
cliente.
Fica estabelecido o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir qualquer questão
relacionado ao Agroclima PRO.

