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Garantia de Devolução do Valor Pago 

Caso Você Não Pare de Fumar no Programa Easyway 
 
 

Allen Carr criou o seu método para parar de fumar em 1983.  Desde então, sua 

organização se difundiu por todo o mundo curando fumantes em mais de 45 países e em 

28 idiomas diferentes. Allen Carr tornou-se amplamente considerado como o principal 

especialista no seu campo de atuação e a reputação do Método Fácil de Parar de Fumar 

de Allen Carr tem crescido pela simples razão de que o método funciona. 

 

A razão pela qual nós oferecemos uma Garantia de Devolução do Dinheiro é porque 

confiamos em nossos resultados e queremos proporcionar segurança a nossos clientes. Pelo 

que é de nosso conhecimento, somos os únicos entre os serviços de cessação de 

tabagismo de renome a oferecer este tipo de garantia. 

 

Menos de 10% dos nossos clientes solicitam a devolução, mas contanto que você conclua 

o programa conforme especificado em nossos TERMOS DA GARANTIA EASYWAY aqui 

descritos abaixo em azul, efetuaremos a devolução de sua taxa de reembolso sem 

nenhuma pergunta nem burocracia, bastando para isso um único e-mail com a solicitação 

para contato@easywaysp.com.br 

 

Seu Sucesso, ou seu Dinheiro de Volta. Essa é a medida de nosso comprometimento com 

você. 

Se você realmente quer parar de fumar, nosso método não só lhe permitirá fazê-lo, mas 

também de modo relativamente fácil. 

Se você seguir as instruções você não somente se tornará um não-fumante, mas sentirá o 

período de abstinência completamente indolor, e mais importante de tudo: você não 

sentirá falta de fumar. 

 

A maioria dos fumantes requer apenas uma sessão para se tornar felizes não-fumantes. Em 

certos casos, no entanto, mais do que um Webinar é necessário. Neste caso, não há 

nenhum custo extra, a taxa inicial cobre todos os 3 Webinars à disposição do cliente, sendo 

um primeiro Webinar principal, e mais dois adicionais de reforço, a serem realizados dentro 

dos 90 dias da garantia caso o cliente necessite deles. 

 

Leia Abaixo os Termos da Garantia Easyway: 
 

 

TERMOS DA GARANTIA EASYWAY 
 

Se dentro de 90 (noventa) dias a partir da data de seu primeiro Webinar você ainda estiver 

fumando e decidir não parar, o valor pago lhe será reembolsado*1 sem que nenhuma 

pergunta lhe seja feita (salvo se ocorrerem os eventos 1 e/ou 2 abaixo). Sua palavra será 

considerada em confiança. No entanto, solicitamos que de sua parte você seja verdadeiro 

em seu desejo de parar de fumar.  
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As solicitações de reembolso devem ser realizadas utilizando-se o mesmo e-mail 

inicialmente fornecido pelo cliente, e os valores serão devolvidos exclusivamente através 

de depósito bancário na conta do favorecido/pagador, em até 30 (trinta) dias úteis.  

 

Esta garantia será invalidada caso ocorra quaisquer dos seguintes eventos: 

 

(1) Caso você cancele, abandone (exceto se ausentar durante as pausas normalmente 

realizadas para fumar no Webinar), adie, não compareça, altere a data por qualquer 

razão que seja, ou chegue mais de 15 minutos atrasado a qualquer um dos 3 Webinars 

agendados com você. 

 

(2) Caso você não compareça a pelo menos dois Webinars gratuitos de reforço remotos 

dentro de 90 (noventa) dias da data de seu primeiro Webinar. O 2◦ e o 3◦ Webinars não são 

uma repetição do primeiro e duram aproximadamente de 6 a 8 horas cada. 

 

Uma vez expirada a sua garantia de 90 dias, e dentro do primeiro ano a partir da data da 

contratação do programa por você, caso você recomece a fumar após esses 90 dias e 

deseje se inscrever novamente no programa, você fará jus a um desconto de 50% do 

preço cheio da tabela oficial vigente publicada em nosso site para novos clientes, isto é, 

pagando apenas metade do valor do mesmo. Ao ser beneficiado(a) com esse desconto, 

você fará jus ao mesmo programa completo como se fosse um novo cliente (tendo à 

disposição os 3 Webinars se preciso for + a garantia de devolução do valor pago de 90 dias 

caso não pare de fumar no programa). 

 

No entanto, uma vez que você não tenha comparecido a uma primeira sessão completa 

nos 12 meses anteriores - caso deseje se inscrever no Programa Easyway novamente - você 

deverá comparecer a uma primeira sessão completa novamente mediante o pagamento 

do preço cheio em vigor e, desta forma, uma nova garantia se aplicará. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*1 OBSERVAÇÃO RELEVANTE: Caso o cliente tenha efetuado o parcelamento do Programa 

Easyway junto à uma instituição financeira no momento da aquisição (empréstimo pessoal, 

administradora de cartões de crédito, Paypal, etc), a Easyway não reembolsará o valor dos 

juros desta instituição, reembolsando exclusivamente o valor do programa recebido por 

ela.  

 

Nesse caso, o cliente assume o risco financeiro exclusivo à parte do financiamento 

realizado por ele (em caso de parcelamento junto à uma instituição financeira, isto é, 

relativo apenas aos juros cobrados por esta). 

 

Nossa devolução limita-se exclusivamente ao valor pago pelo cliente correspondente ao 

preço do Programa à vista na data da aquisição (subtraindo-se eventuais descontos 

promocionais e/ou cupons de desconto caso este os tenha utilizado) publicado em nosso 

site e na página de vendas, o qual é devolvido integralmente em até 30 dias úteis após a 

sua solicitação.   
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Ou seja: 

 

Hipótese 1: Se o cliente efetuou seu pagamento à vista, o mesmo valor pago lhe será 

reembolsado integralmente, sem nenhum desconto.  

Exemplo: Se o cliente pagou à vista pelo programa R$ 1.597,00, o valor a reembolsar será o 

mesmo, de R$ 1.597,00. 

 

 

Hipótese 2: Se o cliente efetuou o pagamento à vista utilizando algum cupom de desconto 

ou adquiriu o programa com valor promocional a menor, em caso de devolução, esse 

valor também será aplicado de forma que o cliente receba integralmente e 

exclusivamente o valor pago por ele no momento da aquisição.  

Exemplo: Se o valor do programa à vista for de R$ 1.597,00, e o cliente utilizou cupom 

promocional de R$ 100,00 e pagou à vista R$ 1.497,00, o valor a reembolsar ao cliente será 

o mesmo pago por ele, de R$ 1.497,00. 

 

 

Hipótese 3: Se o cliente financiou o programa à prazo junto à qualquer instituição financeira 

(empréstimo pessoal, administradora de cartões de crédito, Paypal, etc) 

independentemente do número de parcelas contratadas, o valor à reembolsar em parcela 

única será o correspondente sempre ao valor à vista publicado no site Easyway na data da 

contratação do programa. 

Exemplo: Se o cliente financiou o programa em 12 parcelas de R$ 195,00 (perfazendo um 

total de R$ 2.340,00 à prazo), o valor à reembolsar em parcela única será o de R$ 1.597,00 

(nesse exemplo, esse valor corresponde ao valor à vista do programa).  

 

 

Hipótese 4: Caso o cliente tenha parcelado com instituição financeira conforme a hipótese 

3 acima, e simultaneamente tenha utilizado cupom promocional e/ou desconto no ato da 

compra, conforme hipótese 2 acima, além dos juros da instituição financeira, o valor de 

desconto ao qual o cliente se beneficiou também lhe será descontado, de forma que o 

valor a receber será o valor à vista do programa na data da aquisição, menos o valor 

promocional aplicado. 

Exemplo: Se o valor à prazo parcelado em 12 vezes for de R$ 2.340,00 e o cliente utilizou 

cupom promocional de R$ 100,00, pagando em 12 parcelas de R$ 186,67 (perfazendo um 

total de R$ 2.240,00 à prazo), o valor à reembolsar em parcela única = R$ 1.497,00 (que 

corresponde ao valor à vista de R$ 1.597,00 menos os R$ 100,00 de desconto/cupom 

promocional aplicado). 

 

 

Caso você deseje receber integralmente o valor pago sem desconto algum e usufruir de 

nossa garantia com risco zero (caso não pare de fumar e venha a solicitar o reembolso), 

recomendamos que adquira o programa à vista. 

 

A Easyway não arcará em hipótese alguma com a devolução de eventuais juros e/ou 

quaisquer tarifas de financiamento contratados pelo cliente no momento da aquisição, 
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porque esse valor não é repassado à nossa empresa, e sim permanece com a instituição 

financeira que proporcionou o parcelamento mediante solicitação do cliente. 

 

Ao aderir ao Programa Easyway Para Parar de Fumar Online, o cliente declara que leu, 

entendeu e aceita incondicionalmente os TERMOS DA GARANTIA EASYWAY em sua 

integralidade.  
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