Condições gerais para uso dos benefícios oferecidos pela
Pluga para startups elegíveis.

Bem-vindo!
Este programa é um conjunto de benefícios, oferecidos pela Pluga, para estimular o crescimento das

startups e auxiliá-las à escalarem seus negócios.

As startups elegíveis ao programa recebem os seguintes benefícios:

1. Benefícios do Programa
a.

20% de desconto por 3 meses na assinatura da Pluga

b.

Concierge Pluga: 1 hora da equipe de business da Pluga a disposição para ajudar a
sua startup recomendando ferramentas web que melhor se enquadram a realidade da
sua empresa.

2. Condições Gerais
a.

Os benefícios do programa não são transferíveis para outra empresa que não seja a
mesma participante do portfólio de um dos parceiros (aceleradoras, incubadoras e/ou
programas de governo);

b.

Os benefícios do programa não podem ser cumulativos, ou seja, aplicados duas

vezes para mesma startup;
c.

A prestação de serviços da Pluga para as startups elegíveis e cadastradas no
programa, é regida pelos termos gerais oferecidos pela Pluga e estabelecidos no
“Termo de Serviço” constante do website https://pluga.co.

d.

A Pluga detém o direito de rever e/ou revogar a elegibilidade de quaisquer startups
inscritas e/ou do conjunto de benefícios ofertados no Programa de Benefícios para
startups, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio;

e.

A Pluga poderá alterar, modificar, suspender, substituir tanto em forma como em
conteúdo e fornecedor, a qualquer tempo, quaisquer dos serviços, produtos,
características, utilidade ou aplicação relacionadas aos serviços previstos no website
https://pluga.co, disponibilizado por si ou por terceiros inclusive com relação aos
sistemas e às tecnologias utilizadas, a fim de manter e atender os as melhores práticas
de mercado e de desenvolvimento e segurança tecnológicos, visando sempre o

aprimoramento dos serviços aos seus contratantes, sem qualquer ônus ou direito de
indenização para as startups usuárias dos serviços da Pluga.
f.

É vedado à startup a cessão ou transferência a terceiros dos direitos e obrigações
deste contrato sem a expressa autorização, por escrito, da Pluga.

3. Vigência do Programa de Benefícios
Ao atingir o término da vigência do benefício de 3 (três) meses a startup terá a sua mensalidade
renegociada para o valor padrão constante na página de Planos e Preço do website https://pluga.co

4. Contato
Para todas as dúvidas, entre em contato conosco através do suporte@pluga.co. Estamos de braços
abertos esperando por você =]

