Antes dos Termos formais, seguem
algumas informações:
O Tripbike está adequado à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, entenda alguns pontos:

•

•
•
•

Geo localização - O Tripbike utiliza sua geo localização para informar a distância entre
você e as experiências. Estes dados ficam armazenados em nosso banco de dados para
oferecermos a você experiências similares em termos de localização e distância, e para
campanhas regionalizadas.
Os dados solicitados no cadastro são necessários para a validação do Seguro de
acidentes pessoais que todos os usuários recebem na contratação das experiências, são
uma exigência da Seguradora SURA e estão de acordo com as normas da SUSEP.
Dados como e-mail e número de celular são utilizados internamente (apenas) para
disparo de e-mail marketing e avisos de campanhas e novidades referentes ao aplicativo.
Todos os usuários podem solicitar sua anonimização do aplicativo pelo nosso SAC, 11
97614 6075 o que ocorre no prazo méximo de 24 horas. Os dados armazenados em
formato de Backup levam até 30 dias para serem extintos definitivamente.

Termos Ciclista Expert
1- Você concorda com estes Termos para “Ciclistas Experts” quando enviar um Anúncio para uma
Experiência, Evento ou outro serviço de anfitrião.
2- Estes termos aplicam-se na íntegra a todos os Anfitriões de Experiências, Anúncios do anfitrião
de Experiência, Experiências, Eventos, ou outros serviços do Ciclista Expert. Nada nestes Termos
do Anfitrião de Experiências/Ciclista Expert deve ser interpretado de forma que altere ou
contradiga os Termos de serviço Tripbike.app, a menos que explicitamente indicado.
3- Ao criar um Anúncio através da Plataforma Tripbike.app, você deve (I) fornecer informações
completas e precisas sobre seus Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert (tais quais descrição do
anúncio, localização e disponibilidade de calendário), (II) divulgar quaisquer deficiências,
restrições e exigências que se apliquem (como uma idade mínima, proficiência ou porte físico
necessários para uma Experiência) e (III) fornecer quaisquer outras informações pertinentes
solicitadas pela Tripbike.app. Você é responsável por manter as informações do seu Anúncio
atualizadas a todo o momento (incluindo a disponibilidade de calendário).
4- Você é o único responsável por estabelecer um preço (incluindo quaisquer Impostos, se
aplicável, ou cobranças como taxas de parques e outros lugares controlados) para seu Anúncio
(“Taxa do Anúncio”). Uma vez que um cliente solicitar a Reserva de seu Anúncio, você não poderá
solicitar ao cliente que pague um preço maior do que aquele do pedido de Reserva.
5- Quaisquer termos e condições incluídos em seu Anúncio, especialmente com relação a
cancelamentos, não devem estar em conflito com estes Termos ou com a Política de cancelamento
pertinente que você selecionou para seu Anúncio.
6- As fotos, animações ou os vídeos (coletivamente, “Imagens”) utilizados em seus Anúncios
devem refletir precisamente a qualidade e a condição de seus Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert.
A Tripbike.app reserva-se ao direito de exigir que os Anúncios possuam um número mínimo de
Imagens de um determinado formato, tamanho e resolução
7- A colocação e classificação de Anúncios em resultados de pesquisa na Plataforma Tripbike.app
podem variar dependendo de uma variedade de fatores, tais quais as preferências e os
parâmetros de busca do cliente, as exigências do Anfitrião/Expert, a disponibilidade de calendário
e preço, o número e a qualidade das Imagens, o atendimento ao cliente e o histórico de
cancelamento, os Comentários e as Avaliações, o tipo de Serviço de Anfitrião/Expert e/ou a
facilidade de reserva.
8- Quando você aceita ou quando tiver pré-aprovado uma solicitação de reserva por um Cliente,
você celebra um contrato legalmente vinculante com o cliente, e você deve fornecer seu(s)
Serviço(s) de Anfitrião/Expert ao cliente conforme descrito em seu Anúncio quando a solicitação
de reserva for feita. Você também concorda em pagar a(s) Taxa(s) de Anfitrião aplicável(eis) e

eventuais Impostos aplicáveis.
9- A Tripbike.app recomenda que o Anfitrião/Expert obtenha o seguro apropriado para seus
Serviços de Anfitrião/Expert. Examine cuidadosamente cada apólice de seguro, e, em particular,
certifique-se de que entende e está familiarizado com todas as exclusões, e quaisquer deduções
que possam ser aplicadas para tal apólice de seguro, incluindo, mas não limitando a, se a sua
apólice de seguro cobrirá ou não as ações ou omissões de Clientes, durante o passeio ou
participando em sua Experiência, Evento ou outros Serviços de Anfitrião/Expert.
10- Termos adicionais para anúncios de Experiências, Eventos e outros Serviços de “Expert”. Para
anunciar uma Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert, você deve criar um
Anúncio e enviar a Experiência, Evento ou Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert para o Tripbike.app.
Experiências, eventos ou outros serviços de anfitrião devem satisfazer as normas de qualidade
para experiências. O Tripbike.app reserva-se o direito de decidir, a seu critério, se a Experiência,
Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert enviado será publicado na plataforma
Tripbike.app. Uma vez publicado, uma Experiência, um Evento ou outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert pode ser retirado nos termos das disposições de remoção abaixo ou por
força de qualquer disposição de remoção dos Termos de serviço Tripbike.app.
11- Ao publicar uma Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert você deve,
quando aplicável, educar e informar os clientes sobre (I) quaisquer riscos inerentes à Experiência,
Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert, (II) quaisquer requisitos de participação, tais
como a idade mínima, habilidades relacionadas, nível de aptidão física ou outros requisitos, e (III)
qualquer outra informação que eles precisem saber para participar da Experiência, Evento ou
outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert (incluindo códigos de vestimenta, equipamentos,
certificados ou licenças especiais, etc.).
12- Após a publicação de sua Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert na
plataforma Tripbike.app, você terá a capacidade de adicionar datas e horários em que você
oferecerá a sua Experiência através da plataforma Tripbike.app. Ao disponibilizar sua Experiência,
Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert para uma determinada data e hora na
plataforma Tripbike.app (uma "Instância"), você concorda que somente as pessoas que reservem
pelo Bikepacker podem participar dessa Instância da Experiência, Evento ou outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert. Você também concorda que não irá permitir que as pessoas participem
de qualquer Instância de sua Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert
disponível na plataforma Tripbike.app, a menos que essa pessoa tenha reservado pela
Tripbike.app (ou foi adicionado como um cliente adicional para um local reservado pela plataforma
Tripbike.app).
13- Os Experts são responsáveis pelas Experiências, Eventos ou outros Serviços de
Anfitrião/Ciclista Expert que enviam, anunciam e fornecem. O Tripbike.app apenas fornece os
Serviços Bikepacker e não é uma operadora ou provedora de excursões, atividades, serviços de
viagem, experiências, eventos ou outros serviços de anfitrião/ciclista expert. O Tripbike.app não
possui, vende, revende, fornece, gerencia e/ou controla tais Experiências, Eventos ou outros
Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert. As responsabilidades do Tripbike.app limitam-se a
disponibilizar os anúncios de Experiências, Eventos ou outros Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert
através da plataforma Tripbike.app.
14- Você é responsável pela aquisição de todos os equipamentos, incluindo suprimentos, veículos,
instalações e outros materiais (“Equipamento”) necessários para ser o anfitrião/expert da sua
Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert. Você é o único responsável por
garantir que o equipamento utilizado em sua Experiência, Evento ou outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert esteja em boas condições e em conformidade com todas as leis relativas à
segurança, equipamentos, inspeção e capacidade operacional. Exceto quando exigido por lei, você
assume todos os riscos de perda ou dano ao equipamento.
15- Responsabilidades adicionais do Anfitrião de Experiências/Ciclista Expert. Você é responsável
por (I) compreender e cumprir com todas as leis, regras e regulamentos que podem ser aplicadas
a sua Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert, (II) obter quaisquer
licenças, autorizações ou registros antes de fornecer sua Experiência, Evento ou outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert; e (III) garantir que seu anúncio e/ou realização de uma Experiência, um
Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista expert não viole qualquer acordo que possa ter com
qualquer terceiro.
16- Você deve fornecer sua Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert
pessoalmente e não pode permitir que qualquer terceiro forneça a Experiência, Evento ou outro
Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert em seu nome, a menos que autorizado pelo Tripbike.app.

17- Divisibilidade. Se qualquer disposição ou parte de uma provisão destes termos for
considerada inválida, nula ou inexequível, tal disposição (ou a parte que está a tornando inválida,
nula ou inexequível) será atingida, mas não afetará a validade e aplicabilidade das disposições
restantes.
18- Atualizações a estes Termos de Anfitrião de Experiência/Ciclista Expert. Nós nos reservamos o
direito de atualizar, modificar ou descontinuar os Termos de Anfitrião de Experiência/Ciclista
Expert, a qualquer momento. Se alterarmos os Termos do Anfitrião de Experiências/Ciclista
Expert, enviaremos um aviso e publicaremos a alteração no site Tripbike.app, aplicativos ou
serviços. Ao continuar a acessar ou usar os Serviços depois que os Termos do Anfitrião de
Experiências/Ciclista Expert modificados entrarem em vigor, você está indicando que concorda em
ficar vinculado aos termos atualizados. Se os termos modificados não forem aceitáveis para você,
sua opção é descontinuar o uso dos Serviços.
19- Subsistência. Se você ou nós rescindimos os Termos do Anfitrião de Experiências/Ciclista
Expert, suas cláusulas, que razoavelmente devem sobreviver à rescisão dos Termos do Anfitrião
do Experiências/Ciclista Expert permanecerão em vigor. Quando os Termos de Anfitrião de
Experiências/Ciclista Expert são rescindidos, você não tem direito a um restabelecimento da sua
conta (se sua conta for cancelada) ou do conteúdo do membro.
20- Comissão Tripbike.app. Ao se cadastrar na plataforma Tripbike.app o Anfitrião/Ciclista Expert
está de acordo com a taxa de intermediação de 20% de todas as vendas que fizer na Plataforma
Tripbike.app em caráter de comissão. Os valores restantes serão repassados ao Anfitrião/Ciclista
Expert após a avaliação e liberação do pagamento pelo Cliente/Ciclista Guest num prazo de até 14
dias após a liberação.
21- Cancelamento. Em caso de impossibilidade de cumprir o compromisso firmado com o Cliente o
Ciclista Expert deverá informar num prazo mínimo de 72 horas de antecedência do passeio que
não o realizará. O não cumprimento dessa norma poderá acarretar a suspenção ou até mesmo o
banimento do Ciclista Expert da Plataforma Tripbike.app. Avisos de cancelamento deverão ser
realizados por e-mail: contato@tripbike.app ou via whatsapp: 11 99309 2250.
22- Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para dirimir toda
questão decorrente do presente Termo, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

Termo Ciclista Cliente
1- Termos aplicáveis a todas as reservas
1.1- Sujeito a atender quaisquer solicitações (como preencher quaisquer processos de verificação)
estabelecidas pelo Tripbike.app e/ou Anfitrião/Expert, você pode reservar um Anúncio disponível
na Plataforma Tripbike.app ao seguir o respectivo processo de reserva. Todas as taxas aplicáveis,
incluindo a Taxa de Anúncio e quaisquer Impostos aplicáveis (coletivamente, “Taxas Totais”) serão
apresentados a você antes de reservar um Anúncio. Você concorda em pagar as Taxas Totais para
qualquer reserva solicitada com relação à sua Conta Tripbike.app.
1.2- Ao receber uma confirmação de reserva da Tripbike.app, forma-se um contrato legalmente
vinculante entre você e seu Anfitrião/Expert, sujeito a quaisquer termos e condições adicionais do
Anfitrião/Expert que sejam aplicáveis, incluindo especialmente a política de cancelamento aplicável
e quaisquer regras e restrições especificadas no Anúncio. A Tripbike.app/Mercado Pago cobrará as
Taxas Totais no momento da solicitação de reserva ou após a confirmação do Anfitrião conforme
os Termos de Pagamento.
1.3- Se você reservar um Serviço de Anfitrião/Expert em nome de clientes adicionais, será
solicitado que você assegure que todo cliente adicional atenda a quaisquer exigências
estabelecidas pelo Anfitrião/Expert, e concorde e esteja ciente com estes Termos e quaisquer
termos e condições, regras e restrições estabelecidas pelo Anfitrião/Expert. Se você fizer uma
reserva para um cliente adicional menor de idade, você afirma e garante que você está legalmente
autorizado para atuar em nome do referido menor de idade. Menores de idade apenas podem
participar de uma Experiência, um Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert se
acompanhados de um adulto que seja responsável por eles.

1.4- O Tripbike.app pode permitir que um cliente que esteja reservando um Anúncio em nome de
um ou mais clientes adicionais (o "Organizador") divida o pagamento das Taxas Totais para uma
reserva elegível de forma proporcional entre o Organizador e pelo menos mais um cliente adicional
(denominado individualmente de "Copagador") (o "Serviço de Pagamento em Grupo"). Para poder
participar do Serviço de Pagamento em Grupo, cada Copagador precisa possuir ou criar uma conta
Tripbike.app antes de realizar um pagamento. Todos os pagamentos efetuados através do Serviço
de Pagamento em Grupo são gerenciados pela Tripbike.app e estão sujeitos aos Termos de
Serviço do Pagamento em Grupo.
2- Reservas de Experiências, Eventos e outros Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert
2.1- Você deve revisar atentamente a descrição de qualquer Experiência, Evento ou outro Serviço
de Anfitrião/Ciclista Expert que você pretenda reservar para garantir que você (e quaisquer
clientes adicionais para quem você esteja fazendo uma reserva) atenda qualquer exigência de
idade mínima, proficiência, condicionamento físico ou outras exigências que o Anfitrião/Expert
tenha especificado em seu Anúncio. Ao seu exclusivo critério, você pode informar o
Anfitrião/Expert acerca de qualquer condição médica ou física ou outras circunstâncias que
possam afetar a sua capacidade e a de qualquer hóspede adicional de participar de forma segura
de qualquer Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert. Além disso, podem
ser aplicáveis determinadas leis, como a idade mínima para o consumo de bebidas alcoólicas no
local onde sua Experiência, Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert ocorrer. Você é
responsável por identificar, compreender e cumprir com todas as leis, regras e regulamentações
que se apliquem à sua participação em uma Experiência, um Evento ou outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert.
2.2- Antes e durante uma Experiência, um Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert,
você deve aderir a todo o momento às instruções do Anfitrião/Expert.
2.3- Você não pode levar quaisquer indivíduos adicionais para uma Experiência, um Evento ou
outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert, exceto se o referido indivíduo for adicionado por você
como um cliente adicional durante o processo de reserva na Plataforma Tripbike.app.
2.4- Os Experts são responsáveis pelas Experiências, Eventos ou outros Serviços de
Anfitrião/Ciclista. O Tripbike.app apenas fornece os Serviços e não é uma operadora ou provedora
de excursões, atividades, serviços de viagem, experiências, eventos ou outros serviços de
anfitrião/ciclista expert. O Tripbike.app não possui, vende, revende, fornece, gerencia e/ou
controla tais Experiências, Eventos ou outros Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert. As
responsabilidades do Tripbike.app limitam-se a disponibilizar os anúncios de Experiências, Eventos
ou outros Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert através da plataforma Tripbike.app
2.5 Cancelamento
Em caso de impossibilidade de participar do passeio contratado o Ciclista Cliente, ou os ciclistas
adicionais, deverá informar a Plataforma Tripbike.app através de e-mail: contato@tripbike.app ou
whatsapp: 11 99309 2250 num prazo mínimo de 72 horas antes da realização do passeio. Neste
caso todo valor pago pelo passeio será reembolsado integralmente para o cartão de crédito
pagante no prazo da empresa de Meio de pagamento (Mercado Pago). No caso do cancelamento
ocorrer depois do prazo de 72 horas ou caso o Ciclista Cliente simplesmente não compareça no dia
agendado para o passeio, os valores não serão reembolsados pela Plataforma Tripbike.app.
2.6 Pagamento/Reserva
Referente ao pagamento/reserva do passeio, fica estabelecido que ao realizar o procedimento de
compra do passeio na Plataforma Tripbike.app, o sistema da Plataforma realizará a captura da
autorização de débito junto à administradora do cartão de crédito, entretanto estes valores
somente serão debitados da fatura do cliente após o passeio realizado. Se por algum motivo o
passeio não se realizar ou for cancelado dentro do prazo de cancelamento, os valores retornam
para a conta do cartão de crédito integralmente no prazo da empresa Meio de pagamento
(Mercado Pago).

CONDIÇÕES GERAIS
1- Alterações, Cancelamentos e Reembolsos de Reserva, Central de Resoluções

1.1- Os Anfitriões/Experts e Clientes/Guests são responsáveis por quaisquer alterações à reserva
que eles façam através da Plataforma Tripbike.app ou diretamente no atendimento ao cliente
Tripbike.app para fazer (“Alterações de Reserva”), e concorda em pagar quaisquer Taxas de
Anúncio, Taxas do Anfitrião/Expert ou Taxas do Cliente adicionais e/ou Impostos relacionados às
referidas Alterações de Reserva.
1.2- Os Clientes podem cancelar uma reserva confirmada de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor - Lei 8078/90 - Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio. - Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito
de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título,
durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
1.3- Caso um Anfitrião/Expert cancele uma reserva confirmada, o Cliente/Guest receberá um
reembolso total das Taxas Totais pela reserva, dentro de um período de tempo comercialmente
razoável após o cancelamento. Em algumas instâncias, o Tripbike.app pode permitir que o
Cliente/Guest aplique o reembolso a uma nova reserva, situação na qual a Tripbike.app creditará o
valor na próxima reserva do Cliente/Guest se o Cliente/Guest assim desejar. Além disso, a
Tripbike.app pode publicar um comentário automático no Anúncio cancelado pelo Anfitrião/Expert
indicando que uma reserva foi cancelada. Além disso, a Tripbike.app pode (I) manter o calendário
do Anúncio indisponível ou bloqueado para as datas da reserva cancelada, e/ou (II) impor uma
taxa de cancelamento, exceto se o Anfitrião/Expert tiver uma razão válida para o cancelamento da
reserva ou tenha preocupações legítimas quanto ao comportamento do Cliente.
1.4- Para Experiências, Eventos e outros Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert, caso situações
climáticas rigorosas gerem um cenário inseguro e desconfortável para os Clientes/Guest, os
Anfitriões/Expert podem alterar ou cancelar um Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert. Caso ocorra
uma alteração substancial no itinerário ou caso o Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert precise ser
cancelado, a Tripbike.app trabalhará com o Anfitrião/Expert e/ou Cliente para fornecer aos
Clientes uma data alternativa para o Serviço de Anfitrião/Ciclista Guest, um reembolso apropriado
ou um reagendamento de reserva.
1.5- Em determinadas circunstâncias, a Tripbike.app pode decidir, a seu exclusivo critério, que é
necessário cancelar uma reserva confirmada e tomar decisões apropriadas de pagamento e
reembolso. Isso pode ocorrer (I) quando a Tripbike.app acreditar, de boa-fé, considerando os
interesses legítimos de ambas as partes, que isso seja necessário para evitar prejuízos
significativos à Tripbike.app, a outros Membros, a terceiros ou à propriedade, ou (II) para
quaisquer dos motivos estabelecidos nestes Termos.
1.6- Caso um Cliente/Guest sofra um Problema de Viagem a Tripbike.app pode determinar, a seu
exclusivo critério, o reembolso parcial ou total de todas as Taxas Totais de acordo com a Política
de Reembolso do Hóspede.
1.7- Se, como um Anfitrião/Expert, seu Cliente/Guest cancelar uma reserva confirmada ou a
Tripbike.app decidir que é necessário cancelar uma reserva confirmada, e a Tripbike.app emitir um
reembolso ao Cliente/Guest por qualquer outra política de cancelamento aplicável, você concorda
que caso já tenha recebido o pagamento, a Tripbike.app terá direito de recuperar o valor desse
eventual reembolso de você, incluindo a dedução do reembolso em questão de eventuais
Pagamento futuros devidos a você.
1.8- Exceto onde estiver definido de outra forma nestes Termos, os Membros podem usar a
Central de Resoluções (contato@tripbike.app ou whatsapp: 11 99309 2250) para enviar ou
solicitar dinheiro para reembolsos, Serviços adicionais de Anfitrião/Ciclista Expert, ou
Reivindicações de Danos relacionados a reservas.
2- Avaliações e Comentários
2.1- Dentro de um determinado prazo após concluir uma reserva, os Clientes/Guest e
Anfitriões/Expert podem deixar um comentário público (“Comentário”) e fazer uma avaliação por
estrelas (“Avaliação”) um sobre o outro. Avaliações ou Comentários refletem as opiniões de
Membros individuais e não refletem a opinião do Tripbike.app. As Avaliações e os Comentários não
são verificados pela Tripbike.app quanto à precisão e podem ser incorretos ou enganosos.
2.2- As Avaliações e os Comentários feitos pelos Clientes/Guest e Anfitriões/Experts devem ser
precisos e não podem conter qualquer linguagem difamatória ou ofensiva, sob pena de exclusão

de ofício pela Tripbike.app.
2.3- É proibido aos Membros manipular o sistema de Avaliações e Comentários de qualquer forma,
como instruir um terceiro a escrever um Comentário positivo ou negativo sobre o outro Membro.
2.4- Avaliações e Comentários fazem parte do perfil público de um Membro e também podem
aparecer em outros lugares da Plataforma Tripbike.app (como na página do Anúncio) junto com
outras informações relevantes, como o número de reservas, o número de cancelamentos, o tempo
médio de resposta e outras informações.
3- Impostos
3.1- Como um Anfitrião/Expert, você é o único responsável por determinar suas obrigações de
relatar, cobrar, remitir ou incluir em suas Taxas de Anúncio qualquer IVA (Imposto sobre Valor
Agregado) aplicável ou outros impostos indiretos de venda, impostos de ocupação, impostos de
turismo ou de outro tipo de imposto de visitante ou impostos de renda (“Impostos”).
3.2- As regras tributárias podem nos requerer a coleta de informações fiscais apropriadas de
Anfitriões/Experts, ou reter Impostos de pagamentos para Anfitriões/Experts, ou ambos. Se um
Anfitrião/Expert não nos fornecer tal documentação que consideremos ser suficiente para mitigar a
nossa obrigação (caso haja) de reter impostos de pagamentos para você, reservamo-nos ao
direito de, a nosso critério exclusivo, congelar todos os pagamentos que lhe forem devidos até a
resolução, reter tais valores, conforme requerido por lei, ou ambos.
3.3- Você entende que qualquer órgão governamental apropriado, bem como departamento e/ou
autoridade (“Autoridade Fiscal”) de onde se localiza a sua conta podem solicitar que sejam
recolhidos Impostos de Clientes/Guest ou Anfitriões/Experts sobre as Taxas de Anúncio, e o valor
deve ser remitido à respectiva Autoridade Fiscal. As leis podem variar de acordo com a jurisdição,
porém pode ser solicitado o recolhimento e a remessa desses impostos como uma porcentagem
das Taxas de Anúncio estabelecidas pelos Anfitriões/Experts, um valor estabelecido por dia, ou
outras variações, e eles são, algumas vezes, chamados de “impostos municipais”,“impostos de
turismo” e outros (“Impostos de Ocupação”).
3.4- Você concorda que qualquer pedido ou causa de ação relacionada à facilitação por parte da
Tripbike.app do Recolhimento e Remessa de Impostos não se estenderá a qualquer fornecedor ou
vendedor que venha a ser usado pela Tripbike.app em relação à facilitação do Recolhimento e da
Remessa, se aplicável.
3.4- A Tripbike.app se reserva ao direito, com aviso prévio aos Anfitriões/Experts, de cessar o
Recolhimento e a Remessa em qualquer jurisdição, por qualquer motivo que determine que os
Anfitriões/Experts e os Clientes/Guest sejam novamente os responsáveis exclusivos pelo
recolhimento e/ou pela remessa de todo e qualquer Imposto de Ocupação que possa ser aplicável
às Acomodações naquela jurisdição.
4- Atividades Proibidas
4.1- Você é o único responsável pelo cumprimento de toda e qualquer lei, regra, regulamento e
obrigação fiscal que possa ser aplicável ao seu uso da Plataforma Tripbike.app. De acordo com seu
uso da Plataforma Tripbike.app, você não fará nem auxiliará nem possibilitará que outras pessoas:
4.1.1- violem ou contornem quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, contratos com terceiros,
direitos de terceiros ou nossos Termos;
4.1.2- utilizem a Plataforma Tripbike.app ou o Conteúdo Coletivo para qualquer fim comercial ou
para quaisquer outros fins que não sejam os expressamente autorizados por estes Termos ou de
uma forma que sugira falsamente que a Tripbike.app endosse, tenha parceria ou de outra forma
que engane outras pessoas como sendo a sua afiliação com a Tripbike.app;
4.1.3- copiar, armazenar ou ainda acessar ou utilizar qualquer informação, incluindo informações
pessoalmente identificáveis sobre qualquer outro Membro, contida na Plataforma Tripbike.app de
qualquer forma que seja inconsistente com nossa política de privacidade ou com estes Termos ou
que de outro modo violem os direitos de privacidade de Membros e de terceiros;
4.1.4- utilize a Plataforma Tripbike.app de acordo com a distribuição de mensagens comerciais
não solicitadas (“spam”);
4.1.5- ofereça, como um Anfitrião/Expert, qualquer Experiência, Passeio ou Serviço que não

pertença pessoalmente a você ou para a qual você não tenha permissão para disponibilizar como
uma propriedade residencial ou de outra forma por meio da Plataforma Tripbike.app;
4.1.6- exceto se a Tripbike.app expressamente permitir em contrário, reservar qualquer Anúncio
se você não for de fato utilizar os Serviços de Anfitrião/Expert você mesmo;
4.1.7- entre em contato com outro Membro para qualquer fim que não fazer uma pergunta
relacionada a uma reserva sua, a um Anúncio, ou ao uso do Membro da Plataforma Tripbike.app,
incluindo, mas não se limitando a, o recrutamento ou a solicitação de qualquer Membro para
aderir aos serviços, a aplicativos ou a sites de terceiros sem aprovação prévia por escrito;
4.1.8- utilize a Plataforma Tripbike.app para solicitar, fazer ou aceitar uma reserva
independentemente da Plataforma Tripbike.app, para contornar as Taxas de Serviço ou por
qualquer outra razão;
4.1.9- solicite, aceite ou faça qualquer pagamento por Taxas de Anúncio fora da Plataforma
Tripbike.app. Se você fizer isto, você reconhece e concorda que: (I) estaria em violação destes
Termos; (II) aceita todos os riscos e responsabilidade por tal pagamento, e (III) manterá a
Tripbike.app isenta de qualquer responsabilidade por tal pagamento;
4.1.10- aja com atitude de discriminação ou assédio com qualquer pessoa com base em raça,
nacionalidade de origem, religião, gênero, identidade de gênero, deficiência física ou mental,
condição médica, estado civil, idade ou orientação sexual, ou de outra forma participar de um
comportamento violento, prejudicial, abusivo ou desordeiro;
4.1.11- use, exiba, imite ou reproduza a Plataforma Tripbike.app ou o Conteúdo Coletivo, ou
qualquer elemento individual, dentro da Plataforma Tripbike.app, o nome Tripbike.app, qualquer
marca comercial da Tripbike.app, logotipo ou outras informações de propriedade, ou o layout e
design de qualquer página ou formulário contido em uma página na Plataforma Tripbike.app, sem
o consentimento expresso e por escrito da Tripbike.app;
4.1.12- manche ou prejudique a marca Tripbike.app de qualquer forma, inclusive por meio de
utilização não autorizada do Conteúdo Coletivo, registre e/ou use a Tripbike.app ou termos
derivados em nomes de domínio, marcas registradas, marcas comerciais ou outros identificadores
de origem, ou registre e/ou use nomes de domínios, marcas registradas, marcas comerciais ou
outros identificadores de origem que imitem estreitamente ou sejam confusamente similares a
domínios da Tripbike.app, marcas registradas, slogans, campanhas promocionais ou Conteúdo
Coletivo;
4.1.13- utilize robôs, “spider”, “crawler” “scraper” ou outro tipo de meio ou processo automático
para acessar, coletar dados ou outro tipo de conteúdo de ou interagir com a Plataforma
TRipbike.app para qualquer fim;
4.1.14- ignore, remova, desative, prejudique, decodifique, ou tente contornar qualquer medida
tecnológica que tenha sido implantada pela Tripbike.app ou por qualquer dos provedores da
Tripbike.app ou qualquer outro terceiro para proteção da Plataforma Tripbike.app;
4.1.15- tente decifrar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de qualquer software
usado para fornecimento da Plataforma Tripbike.app;
4.1.16- realize qualquer ação que cause prejuízo ou afete negativamente, ou que possa causar
prejuízo ou afetar negativamente o desempenho ou o devido funcionamento da Plataforma
Tripbike.app;
4.1.17- exporte, reexporte, importe ou transfira o Aplicativo, exceto na forma autorizada pela
legislação brasileira, pelas leis de controle de exportação de sua jurisdição e quaisquer outras leis
aplicáveis; ou
4.1.18- viole ou infrinja o direito de qualquer pessoa ou ainda causar dano a qualquer pessoa.
4.2- Você reconhece que a Tripbike.app não tem a obrigação de monitorar o acesso ou o uso da
Plataforma Tripbike.app por qualquer Membro ou revisar, desabilitar o acesso, ou editar o
Conteúdo de qualquer Membro, mas tem o direito de fazê-lo para (I) operar, garantir e melhorar a
Plataforma Tripbike.app (incluindo, sem limitação, para fins de prevenção de fraude, avaliação de
risco, investigação e atendimento ao cliente); (II) garantir a conformidade dos Membros com
estes Termos; (III) cumprir com a lei aplicável ou com a decisão ou exigência de um tribunal,
exigência legal ou outra agência administrativa ou órgão do governo; (IV) responder ao Conteúdo

de Membro que determine como danoso ou questionável; ou (V) conforme determinado em
contrário nestes Termos. (VI) Os Membros concordam em cooperar com a Tripbike.app e auxiliá-la
de boa-fé, e em fornecer à Tripbike.app essas informações e realizar as medidas que foram
solicitadas pela Tripbike.app com relação a qualquer investigação feita pela Tripbike.app ou por
um representante da Tripbike.app com relação ao uso ou abuso da Plataforma Tripbike.app.
4.3- Se você sentir que qualquer Membro com o qual você interaja, independentemente de ser
online ou pessoalmente, agiu de forma inadequada, incluindo, mas não limitado a, qualquer um
que (I) participe de comportamento ofensivo, violento ou sexualmente inadequado, (II) você
suspeite que roubou ou furtou você, ou (III) se envolva em qualquer outra conduta perturbadora:
- você deverá denunciar imediatamente essa pessoa às autoridades competentes e, em seguida,
para a TRipbike.app, contatando-nos com o posto ou delegacia de polícia e fornecendo-nos o
número do boletim de ocorrência (se disponível). Você concorda que qualquer boletim de
ocorrência que você fizer não nos obriga a tomar qualquer ação (além da exigida por lei, se
houver).
5- Prazo e Rescisão, Suspensão e Outras Medidas
5.1- Este Contrato entrará em vigor por um período de 30 dias, ao término desse período ele será
renovado de maneira automática e contínua por prazos subsequentes de 30 dias até o momento
em que você ou a Tripbike.app rescindirem Contrato de acordo com esta disposição.
5.2- Você poderá rescindir este Contrato a qualquer momento nos enviando um e-mail. Se você
cancelar a sua Conta Tripbike.app como Anfitrião/Expert, todas as Reservas confirmadas serão
canceladas automaticamente e seus Clientes/Guest receberão um reembolso integral. Se você
cancelar a sua Conta Tripbike.app como Cliente/Guest, todas as Reservas confirmadas serão
canceladas automaticamente e qualquer reembolso dependerá dos termos da política de
cancelamento do Anúncio.
5.3- A menos que seu país de residência seja os Estados Unidos, sem limitação dos nossos direitos
especificados abaixo, a Tripbike.app poderá rescindir este Contrato sem causa aparente, a
qualquer momento, fornecendo a você uma notificação com 30 dias de antecedência via e-mail
para o seu endereço de e-mail registrado.
5.4- A Tripbike.app poderá imediatamente, sem aviso prévio, rescindir este Contrato e/ou parar
de oferecer acesso à Plataforma Tripbike.app se (I) você tiver violado materialmente suas
obrigações conforme estes Termos, (II) você tiver violado as leis, as regulamentações ou os
direitos de terceiros aplicáveis, ou (III) a Tripbike.app acreditar, de boa-fé, que a referida ação
seja razoavelmente necessária para proteger a segurança pessoal ou a propriedade da
Tripbike.app, de seus Membros, ou de terceiros (por exemplo, no caso de comportamento
fraudulento por parte de um Membro).
5.5- Além disso, a Tripbike.app poderá adotar quaisquer das seguintes medidas (I) para cumprir
com a lei aplicável, ou com a decisão ou exigência de um tribunal, exigência da lei ou outro órgão
governamental ou agência administrativa, ou se (II) você tiver violado estes Termos, as leis, as
regulamentações ou os direitos de terceiros aplicáveis, (III) você tiver fornecido informações
incompletas, desatualizadas, fraudulentas ou imprecisas na etapa de cadastro de sua Conta
Tripbike.app, processo de registro do Anúncio ou outro aí relacionado, (IV) você e/ou seus
Anúncios ou Serviços de Anfitrião a qualquer momento não atendam quaisquer critérios de
elegibilidade ou qualidade, (V) você tiver repetidamente recebido Avaliações ou Comentários
negativos ou se a Tripbike.app ficar ciente de ou receber reclamações sobre seu desempenho ou
conduta, (VI) você tiver cancelado repetidas vezes reservas confirmadas ou não respondido
solicitações de reserva sem um motivo válido, ou (VII) a Tripbike.app acreditar, de boa-fé, que
essa medida é razoavelmente necessária para proteger a segurança pessoal ou da propriedade da
Tripbike.app, de seus Membros ou terceiros, ou evitar fraude ou outras atividades ilegais:
1- recusa à revelação, exclusão ou atraso em quaisquer Anúncios, Avaliações, Comentários ou
outro Conteúdo de Membro;
2- cancelamento de quaisquer reservas confirmadas ou pendentes;
3- limitação de seu acesso ou uso da Plataforma Tripbike.app;
4- revogação temporária ou permanente de qualquer situação especial relacionada à sua Conta
Tripbike.app;
5- suspensão temporária ou permanente, em caso de delitos recorrentes ou graves, da sua Conta

Tripbike.app e interrupção do acesso à Plataforma Tripbike.app.
5.6- Em caso de violações não materiais e conforme adequado, você será notificado de qualquer
medida pretendida por parte da Tripbike.app e terá oportunidade de resolver o problema à
satisfação razoável da Tripbike.app.
5.7- Caso adotemos qualquer uma das medidas descritas acima (I) podemos reembolsar seus
Clientes/Guests integralmente por toda e qualquer reserva que tenha sido cancelada,
independentemente das políticas de cancelamento pré-existentes, e (II) você não receberá
qualquer pagamento por reservas confirmadas ou pendentes que tenham sido canceladas.
5.8- Quando este Contrato for encerrado, você não terá direito a uma restauração da sua Conta
Tripbike.app ou qualquer um dos seus Conteúdos de membro. Se o seu acesso ou uso da
Plataforma Tripbike.app for limitado, ou a sua Conta Tripbike.app for suspensa ou este Contrato
for rescindido por nós, você não poderá registrar uma nova Conta Tripbike.app ou acessar e
utilizar a Plataforma Tripbike.app, através da Conta Tripbike.app de outro Membro.
6- Isenções
6.1- Se você escolher utilizar a Plataforma Tripbike.app ou o Conteúdo Coletivo, você o faz
voluntariamente e a seu próprio risco. A Plataforma Tripbike.app e o Conteúdo Coletivo são
fornecidos “como estão”, sem garantia de qualquer natureza, expressa ou implícita.
6.2- Você concorda que você teve toda oportunidade para considerar necessário investigar os
Serviços da Tripbike.app, as leis, as regras ou os regulamentos que podem ser aplicáveis aos seus
Anúncios e/ou aos Serviços de Anfitrião/Ciclista Expert que você receber e que nos quais você não
confie em qualquer declaração da lei ou fato divulgado pela Tripbike.app com relação a um
Anúncio.
6.3- Se optarmos por realizar essas verificações de identidade ou histórico com qualquer Membro,
conforme permitido pela legislação aplicável, nós renunciamos às garantias de qualquer tipo,
expressas ou implícitas, de que estes controles identificarão atos ilícitos prévios por parte de um
usuário ou garantirão que o Membro não se envolverá em atos ilícitos no futuro.
6.4- Você concorda que algumas Experiências, Eventos, outros Serviços de Anfitrião/Ciclista
Expert ou o Serviço de Pagamento em Grupo podem trazer riscos inerentes, e que ao participar
desses serviços você opta por assumir esses riscos voluntariamente. Por exemplo, alguns Serviços
de Anfitrião/Expert podem trazer riscos de doença, lesão corporal, deficiência ou morte, e você
tem a liberdade e o direito de assumir esses riscos ao optar por participar desses Serviços de
Anfitrião/Expert. Você assume toda a responsabilidade por suas escolhas antes, durante e depois
da participação em um Serviço de Anfitrião/Expert ou no Serviço de Pagamento em Grupo. Caso
você leve um menor de idade como um ciclista adicional, você é o único responsável pela
supervisão do referido menor de idade durante todo o período de seu Serviço de Anfitrião/Expert e
na medida permitida por lei, você se compromete a manter a Tripbike.app isenta de
responsabilidade e de prejuízos relativos à responsabilidade e reclamações que provenham de
qualquer modo de dano, morte, perda ou lesão que ocorra ao menor de idade durante o Serviço
de Anfitrião/Expert ou de qualquer forma relacionado ao Serviço de Anfitrião/Expert.
6.4.1- A isenção acima se aplica na máxima extensão permitida por lei. Você pode ter outros
direitos estatutários. Entretanto, a duração das garantias exigidas estatutariamente, se aplicável,
serão limitadas à máxima extensão permitida por lei.
7- Responsabilidade
7.1- A menos que se seu país de residência pertença à União Europeia, você reconhece e concorda
que, à máxima extensão permitida por lei, permanece sob sua responsabilidade todo o risco
proveniente de seu acesso e uso da Plataforma Tripbike.app e Conteúdo Coletivo, sua publicação
ou reserva de qualquer Anúncio por meio da Plataforma Tripbike.app, sua estadia em qualquer
Acomodação, participação em qualquer Experiência ou Evento ou uso de qualquer outro Serviço de
Anfitrião/Ciclista Expert, participação no Serviço de Pagamento em Grupo, ou qualquer outra
interação que você tenha com outros Membros, independentemente de pessoalmente ou online.
Nem a Tripbike.app nem qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou disponibilização
da Plataforma Tripbike.app ou do Conteúdo Coletivo será responsável por quaisquer danos
incidentais, especiais, exemplares ou consequenciais, incluindo lucros cessantes, perda de dados
ou perda de fundo de comércio, interrupção do serviço, danos em computador ou falha no
sistema, ou do custo substituição de produtos ou serviços, ou por quaisquer danos pessoais ou
corporais ou morais ou angústia emocional decorrente de ou relacionados a estas condições, do

uso ou da impossibilidade de utilizar o site, o aplicativo, os serviços ou o conteúdo coletivo,
decorrentes de quaisquer comunicações com (I) estes Termos, (II) de seu uso de ou de sua
incapacidade de utilizar a Plataforma Tripbike.app ou o Conteúdo Coletivo, (III) de quaisquer
comunicações, interações ou atendimentos a outros Membros ou outras pessoas com quem você
se comunique, interaja ou se encontre como resultado do uso da Plataforma, ou (IV) de sua
publicação ou reserva de qualquer Anúncio, incluindo a disponibilização ou o uso de Serviços de
Anfitrião/Expert do Anúncio, seja baseado em garantia, contrato, ato ilícito (incluindo negligência),
responsabilidade sobre produto ou qualquer outra teoria jurídica, e mesmo que a Bikepacker tenha
sido informada ou não da possibilidade de tais danos, mesmo que uma solução limitada aqui
contida não tenha cumprido a sua finalidade essencial. Exceto pelas nossas obrigações de
pagamento para com os anfitriões/experts aplicáveis conforme disposição destes termos, em
hipótese alguma a responsabilidade agregada da Tripbike.app decorrente de ou relacionada a
estes termos e sua utilização da Plataforma Tripbike.app, incluindo, sem limitação, de sua
publicação ou reserva de quaisquer Anúncios através da Plataforma Tripbike.app, ou da utilização
ou da incapacidade de utilização a Plataforma Tripbike.app, ou do Conteúdo Coletivo ou sua, e de
acordo com qualquer Acomodação, Experiência, Evento, outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert
ou o Serviço de Pagamento em Grupo, ou interações com quaisquer outros Membros, excederão o
valor pago ou devido pelas reservas através da Plataforma Tripbike.app como um cliente no
período de 12 (doze) meses anteriores ao evento gerador da responsabilidade, ou se você for um
anfitrião/expert, o valor pago pela Tripbike.app para você no período de 12 (doze) meses
anteriores ao evento gerador da responsabilidade, ou US$ 100 (cem dólares norte-americanos),
caso nenhum de tais pagamentos tenha sido feito, conforme aplicável. As limitações de danos
estabelecidas acima são elementos fundamentais da base do acordo entre você e a Tripbike.app.
Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade por danos
consequenciais ou incidentais, sendo assim a limitação acima pode não se aplicar a você. Se você
residir fora dos EUA, isso não afeta a responsabilidade da Tripbike.app por morte ou lesão pessoal
proveniente de negligência, nem por representação fraudulenta, representação falsa quanto a um
assunto crucial ou qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada sob a
lei aplicável.
8- Indenização
8.1- Você concorda em isentar, defender (a critério da Tripbike.app), indenizar, e manter a
Tripbike.app e suas afiliadas e subsidiárias, e seus diretores, conselheiros, funcionários e agentes
livres de danos por e contra qualquer reclamação, responsabilidade, danos, prejuízos e despesas,
incluindo, sem limitação, taxas de contabilidade e jurídicas razoáveis, provenientes de ou de
qualquer modo relacionadas com (I) sua violação destes Termos ou de nossas Políticas ou
Padrões, (II) seu uso indevido da Plataforma Tripbike.app ou de quaisquer Serviços da
Tripbike.app, (III) sua interação com qualquer Membro, estadia em uma Acomodação,
participação em uma Experiência, um Evento ou outro Serviço de Anfitrião/Ciclista Expert,
participação no Serviço de Pagamento em Grupo, incluindo, sem limitações e danos, prejuízos e
lesões (independentemente de serem compensatórias, diretas, incidentais, consequenciais ou
outras) de qualquer natureza relacionados a ou, como resultado da referida interação, estadia,
participação ou uso, (IV) Recolhimento e Remessa, por parte da Tripbike.app, de Impostos de
Ocupação, ou (V) sua violação de quaisquer leis, regulamentações ou direitos de terceiros.
8.2 - SEGURO - TRIPBIKE
Todos os usuários do aplicativo TRIPBIKE concordam com a contratação compulsória do seguro
de acidentes pessoais operado pela SEGUROS SURA conforme dados da apólice abaixo. O valor do
seguro é de R$ 1,50 por pessoa, por dia de passeio e será somado ao valor do passeio na hora da
contratação . Este seguro terá validade apenas para a data do passeio e beneficiará às pessoas
devidamente cadastradas na compra do passeio.
Coberturas do Seguro:
- R$ 50.000,,00 >> Básica., morte qualquer causa;
- R$ 50.000,00 >> Invalidez permanente total ou parcial (IPA)
- R$ 10.000,00 >> Despesa médica hospitalar e odontológica (DMHO)
IMPORTANTE: Para menores de 14 anos é permitido exclusivamente o pagamento do
reembolso de despesas com funeral.

Apólice

02/982/2001934

As condições gerais do seguro garantido pela Seguros Sura S.A. está disponível com o Estipulante.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto
à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br.por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Seguros SURA - CNPJ 33.065.699/0001-27 - Processo SUSEP: Acidentes Pessoais Coletivo - n.º
10.003496/01-54. Apólice 02/982/2001934
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização. A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco.
Canais de Atendimento SURA: SAC: 0800 7740 772 (Deficiente auditivo: 0800 704 2474)
Ouvidoria: 0800 704 7099 - E-mail: ouvidoria@segurossura.com.br
Site: www.segurossura.com.br
9- Disposições Gerais
9.1- Exceto na medida em que puderem ser complementados por padrões, diretrizes, políticas,
termos e condições adicionais, estes Termos constituem o Acordo integral entre a Tripbike.app e
você com relação ao objeto aqui referido, e prevalece sobre todo e qualquer acordo oral ou escrito
anterior entre a Tripbike.app e você com relação ao acesso e ao uso da Plataforma Tripbike.app.
9.2- Não existe nenhuma joint venture, sociedade, vínculo empregatício ou relacionamento de
agenciamento entre você e a Tripbike.app nem como resultado deste Contrato nem pelo seu uso
da Plataforma Tripbike.app.
9.3- Estes Termos não são e não serão destinados a conferir quaisquer direitos ou recursos a
qualquer pessoa que não sejam as partes.
9.4- Caso qualquer disposição destes Termos seja considerada inválida ou inexequível, a referida
disposição será removida e não afetará a validade e a efetividade das disposições remanescentes
aqui constantes.
9.5- A não cobrança por parte da Tripbike.app de qualquer direito ou disposição destes Termos
será ato de mera liberalidade e não constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição exceto se
reconhecido e acordado por nós, por escrito. Exceto quando expressamente estabelecido nestes
Termos, o exercício por qualquer das partes de qualquer medida judicial sob estes Termos, será
sem prejuízo de outras medidas ao abrigo destes Termos ou de outra forma permitido por lei.
9.6- Você não pode atribuir, transferir ou delegar este Contrato e seus direitos e suas obrigações
aqui adquiridas sem o consentimento prévio por escrito da Tripbike.app. A Tripbike.app pode, sem
restrições, atribuir, transferir ou delegar este Contrato e quaisquer direitos e obrigações aqui
adquiridas, a seu exclusivo critério, desde que seja emitido aviso prévio de 30 dias. Seu direito de
rescindir este Contrato a qualquer momento permanece inalterado.
9.7- Exceto se especificado em contrário, qualquer notificação ou outras comunicações com
Membros permitidas ou solicitadas por este Contrato serão fornecidas eletronicamente e enviadas
pela Tripbike.app por e-mail, por notificação pela Plataforma Tripbike.app ou por serviço de
mensagem (incluindo SMS e WhatsApp).
9.8- Em caso de dúvidas sobre estes Termos, entre em contato conosco por e-mail,
contato@tripbike.app
10- Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para dirimir toda
questão decorrente do presente Termo, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

