TERMOS E CONDIÇÕES - CLUBE FOCO
Esta ação promocional (“Promoção”) é promovida pela FOCO ALUGUEL DE
CARROS S.A., sociedade anônima regularmente constituída no país, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 07.730.797/000121, com sede na Rua Padre Carapuceiro, nº
968, Edifício Janete Costa, Sala 1104, Boa Viagem, CEP 51020-280, na Cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, doravante designada simplesmente “FOCO
ALUGUEL DE CARROS”.
I – PROMOÇÃO
1. O Participante do Programa Clube Foco, residente e domiciliado no Brasil,
com CPF válido, e portador de cartão de crédito obrigatoriamente emitido no
Brasil (“Participante”) que entre 08:00hs (horário de Brasília) do dia 15 de
fevereiro de 2018 às 23:59hs (horário de Brasília) do dia 15 de janeiro de 2019
(“Período de Vigência”), fizer adesão aos planos do Clube Foco Express,
Exclusive, Prime e Diamond, será bonificado conforme apresentado no item 1.1.
1.1. O Participante que aderir ao Clube Foco Express, receberá ofertas e
promoções exclusivas via e-mail, acesso ao serviço especial de fila preferencial
no atendimento, desconto exclusivo de 10% nas diárias, 2 horas extras na
devolução, upgrade de 1 (uma) categoria acima da reservada, além de poder
solicitar o reembolso integral em caso de reservas pré-pagas dentro do prazo
previsto em regras previamente estabelecidas no ato da reserva e 50% do valor
se informado no dia da retirada.
O Participante que aderir ao Clube Foco Exclusive, receberá ofertas e
promoções exclusivas via e-mail, acesso ao serviço especial de fila preferencial
no atendimento, desconto exclusivo de 10% nas diárias, 3 horas extras na
devolução, upgrade de 1 (uma) categoria acima da reservada, além de poder
solicitar o reembolso integral em caso de reservas pré-pagas dentro do prazo
previsto em regras previamente estabelecidas no ato da reserva e 60% do valor
se informado no dia da retirada.
O Participante que aderir ao Clube Foco Prime, receberá ofertas e promoções
exclusivas via e-mail, receberá ofertas e promoções exclusivas via e-mail,
acesso ao serviço especial de fila preferencial no atendimento, desconto
exclusivo de 15% nas diárias, 4 horas extras na devolução, upgrade de 1 (uma)
categoria acima da reservada, além de poder solicitar o reembolso integral em
caso de reservas pré-pagas dentro do prazo previsto em regras previamente
estabelecidas no ato da reserva e 80% do valor se informado no dia da retirada.
O Participante que aderir ao Clube Foco Diamond, receberá ofertas e
promoções exclusivas via e-mail, receberá ofertas e promoções exclusivas via
e-mail, acesso ao serviço especial de fila preferencial no atendimento, desconto
exclusivo de 15% nas diárias, 4 horas extras na devolução, upgrade de 1 (uma)
categoria acima da reservada, além de poder solicitar o reembolso integral em

caso de reservas pré-pagas dentro do prazo previsto em regras previamente
estabelecidas no ato da reserva e 80% do valor se informado no dia da retirada.
Terá direito ainda a diárias grátis entre as terças e quintas-feiras nos veículos de
categoria B, exclusivamente na cidade de residência do participante, exceto no
período compreendido entre 15 de dezembro a 31 de janeiro e 1º de julho a 31
de julho.
1.2. Não serão considerados para o recebimento da bonificação da presente
Promoção, os downgrades ou upgrades de plano do Clube Foco, ou seja, caso
o Participante mude de plano para um inferior ou superior, não serão
acumulados os benefícios, sendo permitido downgrades apenas após 12 meses
de uso do plano.
1.3. Para ser elegível à promoção e aos benefícios bônus, o Participante deverá
realizar o pagamento da mensalidade do Clube Foco que optou por meio de
cartão de crédito de sua titularidade, sendo efetuado o pagamento total da
anuidade, parcelado em 12 vezes, sendo certo que os benefícios oriundos do
Clube bem como a possibilidade de realizar reserva com o login após a
efetivação do pagamento anuidade no cartão.
2. O Participante deverá permanecer no Clube durante, no mínimo, 12 (doze)
meses. Caso o Participante saia do Clube, não terá direito a reembolso dos
pagamentos.
3. Para os fins da presente Promoção, “Clube Foco” é um clube de vantagens e
benefícios exclusivos, administrado pela Foco Aluguel de Carros, onde o
Participante poderá associar-se para usufruir de tais benefícios,
independentemente de quantas vezes já utilizou os serviços da empresa, e obter
promoções excepcionais. Os Participantes podem consultar condições e
vantagens por meio do site www.aluguefoco.com.br/clubefoco.
4. Esta Promoção não é cumulativa com outras promoções que estejam em
vigor ou que venham a ser lançadas.
5. A Foco Aluguel de Carros reserva-se no direito de alterar, suspender ou
mesmo encerrar a Promoção a qualquer momento, sem aviso prévio.
6. Caso seja identificada, a qualquer tempo pela Foco Aluguel de Carros,
inclusive após o término da Promoção, a inelegibilidade do Participante
ou qualquer
irregularidade
cometida
pelo
Participante,
inclusive
fraude comprovada, a Foco Aluguel de Carros poderá: (i) suspender ou cancelar
a Conta Clube Foco e excluir da Promoção e/ou do Programa Vigente o
Participante, inclusive o Participante inelegível à Promoção, que atuou de
maneira irregular ou fraudulenta, em caráter temporário ou definitivo; (ii) estornar

da Conta Clube Foco do Participante, inclusive o Participante inelegível
à Promoção, os benefícios obtidos irregularmente, inclusive obtidas mediante
fraude; e/ou (iii) cancelar todas as transações realizadas com a utilização dos
benefícios provenientes desta Promoção, obtidas irregularmente ou mediante
fraude, incluindo, mas não se limitando, o cancelamento das transações de
resgate de prêmios.
7. Em caso de inelegibilidade do Participante, fraude comprovada ou infração ao
presente Regulamento, o Participante será excluído automaticamente
da Promoção, podendo ainda responder na esfera cível e criminal
pelos danos ocasionados, aplicando-se a esta Promoção exclusivamente
a legislação brasileira.
8. A tolerância, omissão ou transigência da Foco Aluguel de Carros não implicará
em renúncia, ou modificação das condições expressas nas regras
desta Promoção.
09. Esta Promoção dá direito a descontos e benefícios, todavia, a locação do
veículo é regida pelas regras vigentes no contrato de locação de veículos e seus
termos e condições no ato da retirada do veículo.
10. Esta Promoção independe de qualquer modalidade aleatória, não estando,
portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no Art. 1º da Lei n° 5.768/71.

