Termos de Uso da Startv Online
Por favor leia com atenção!
Considerando que:

• O Usuário deve ler cuidadosamente estes Termos de Uso antes de usar a plataforma Startv Online.
Ao utilizar nossos serviços, o Usuário concorda estar ciente dos termos e condições de utilização e
fornece o aceite eletrônico deste Termos de Uso. Caso o Usuário não concorde com os Termos de
Uso não deve usar ou utilizar os serviços oferecidos pela Startv Online.

• A Startv Online concorda em fornecer acesso a sua plataforma de canais online de acordo com
estes Termos de Uso.

Por favor leia com atenção!

1. A Startv Online não é afiliado ao Instagram e ao Facebook ou a qualquer plataforma, e também
não têm qualquer parceria oficial com o Instagram. É de sua exclusiva responsabilidade utilizar os
serviços ou não da Startv Online.

2. A responsabilidade pelo bom desempenho de nossa plataforma é exclusivamente sua. Nós não
somos responsáveis por suas ações e suas consequências, assim como serviços de internet de má
qualidade fornecidos a você, que o impedem de utilizar o serviço, tais como:

- Travamentos
- Quedas repentinas
- Serviço mal carregado; sem áudio ou qualquer outra consequência de má carregamento
decorrente da má qualidade da internet.

3. É de responsabilidade do usuário manter seu e-mail e telefone de celular atualizados em sua conta
PayPal ou em nossos registros.

4. A programação fornecida não é de responsabilidade da Startv Online, nos responsabilizamos
somente com a entrega do sinal, portanto; horários de programas, ou outras programações de
responsabilidades dos canais é de responsabilidade da geradora e não da Startv Online.

5. Não podemos garantir a operacionalidade contínua, ininterrupta ou livre de erros dos serviços.

6. Você concorda, mediante a assinatura de nosso serviço, que está assinando e não registrará uma
disputa fraudulenta via PayPal ou Juno (antigo Boleto Bancário.com).

7. Não temos nenhum tipo de contrato ou plano de fidelidade. Porém, após a mensalidade ser
renovada, não haverá reembolsos ou créditos por dias parciais.

10. Sua mensalidade será renovada automaticamente até que você solicite o cancelamento da
mesma. Ao realizar o cancelamento, seu acesso a Startv Online e aos bônus serão cortados
imediatamente e todas suas informações poderão ser excluídas do nosso banco de dados.

11. Reservamo-nos o direito de modificar, suspender ou retirar à totalidade ou parte do nosso serviço
ou qualquer dos seus conteúdos a qualquer momento sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer
responsabilidade. É de sua inteira responsabilidade verificar se as condições mudaram.

12. Oferecemos uma garantia de 7 dias APENAS PARA CLIENTES SEM NENHUM TIPO DE
DESCONTO APLICADO NA ASSINATURA. Essa garantia permite que você solicite, por qualquer
motivo, o estorno do valor integral pago na primeira recorrência. O estorno deve ser solicitado dentro
do período de 7 dias, que começa a ser contado a partir da data e horário da aprovação da
assinatura. Após a solicitação do estorno, sua conta será cancelada e seus dados serão excluídos da
nossa plataforma imediatamente. Essa garantia só pode ser utilizada uma vez por usuário.

13. Os pagamentos por boleto bancário funcionam de forma pré-paga, e ao efetuar a compra é
fornecido o período de utilização de 30 dias de nossa plataforma. Após o encerramento do período
de 30 dias é de responsabilidade do cliente de emitir novo boleto através de nosso site. Podemos
oferecer a comodidade de envio dos boletos mensalmente no e-mail de nossos clientes, porém a
data de vencimento do boleto não se aplica a data de vencimento da assinatura, se trata somente de
uma comodidade e o pagamento na data proposta é de responsabilidade de cada usuário.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através do e-mail atendimentostartv@gmail.com

