
Ao aceitar esse termo e realizar a compra do curso "Workshop Jogos Americanos" ,
você está de acordo com os seguintes termos e condições:
1. O Workshop Jogos Americanos é um Treinamento Online comercializado exclusivamente
pela Algodão Cru comércio e Treinamento de Moda LTDA EPP, inscrita sobre o CNPJ: 20.938.111/0001-50,
localizada na rua Yvon Pinto Magalhães, 393, sala 7, bairro São Bento, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP 30350-560.
2. O conteúdo do curso está hospedado na plataforma online Hotmart Club, da empresa Hotmart,
distribuídos em 3 aulas, mais 1 aula bônus, totalizando pouco mais de 2 horas e 30 minutos
de treinamento.
3. Ao ter o pagamento con�rmado pelo sistema de pagamento da empresa Hotmart, o "Hotpay"
o aluno receberá os dados de acesso ao curso no mesmo e-mail cadastrado durante a compra.
Para compras feitas via cartão de crédito o recebimento deste e-mail com os dados de acesso é 
no mesmo dia. Já para compras via boleto, o prazo é 48 horas após o pagamento do mesmo.
4. As informações preenchidas no ato da compra é de responsabilidade do cliente, não sendo possível
altera-las posteriormente na Nota Fiscal.
5. A Nota Fiscal Eletronica (NFe) será enviada em até 7 dias após a aquisição do curso.
6. O aluno terá garantia ao acesso ilimitado à plataforma do curso, num período de 24 meses.
7. O aluno terá suporte do curso no período de 24 meses, para tirar dúvidas técnicas sobre a plataforma
e sobre o conteúdo do curso. O suporte técnico pede o prazo mínimo de 48 horas para uma resposta.
O funcionamento do suporte é de segunda a sexta feira de 09:00 as 18:00.
8. O aluno terá o prazo de 7 dias, a partir da data de con�rmação de pagamento do curso para solicitar
o reembolso de 100% do valor investido. O reembolso acontecerá da seguinte forma:
 8.1. Para pagamento realizados com cartão de crédito, o valor do reembolso será deduzido da fatura
do mês seguinte do cartão.
 8.2. Para pagamentos realizados com boleto bancário, o aluno receberá o reembolso diretamente em
sua conta bancária no período de até 7 dias úteis pelo HotPay.
9. O reembolso poderá ser solicitado pelo aluno através do link: www.hotmart.com.br/reembolso ou
através de um contato com o email: contato@algodaocru.com.br
10. O reembolso pode levar até 72 horas para ser aprovado pelo Hotmart/Pagseguro/Bcash.
11. O compartilhamento de dados de acesso não é permitido de forma alguma. O acesso pode ser
bloqueado ao se identi�cado o compartilhamento.
12. A cópia e/ou distribuição do conteúdo sem autorização escrita do autor é considerado pirataria.
Pirataria é crime (artigo 184 do Código penal Brasileiro) e, se caso identi�cado e comprovado,
o infrator será acionado judicialmente, respondendo assim nos termos previstos por lei.
13. O curso oferece certi�cado de conclusão ou participação. O certi�cado estará disponível após a
conclusão integral do curso na área do aluno ou pelo e-mail contato@algodaocru.com.br
14. O conteúdo do Curso "Workshop Jogos Americanos" pode sofre atualizações e
alterações, sem aviso prévio
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