r O METÓDO ALLEN CARR´S EASYWAY - CONTRATO DE GARANTIA r
Allen Carr oficializou o método Easyway em 1983. Desde então a sua organização difundiu-se pelo mundo
fora em mais de 70 países e em muitas línguas diferentes. Allen Carr é considerado o maior perito em ajudar
fumadores a parar de fumar e a reputação do Allen Carr ́s Easyway cresceu pela simples razão que o método
funciona.
Não posso garantir que deixe de fumar, mas garanto-lhe que, se não deixar, não lhe vai custar dinheiro; custará
apenas o tempo que estiver disposto a investir. A razão por que posso oferecer esta garantia de devolução do
dinheiro, é pelo facto de conseguir atingir uma taxa de êxito muito elevada – baseada na garantia o êxito é
superior a 90%.
Se quer parar de fumar, o método EASYWAY fará não só com que alcance este objectivo, mas também que é
relativamente fácil. Ao seguir as instruções, não só será um não fumador, mas vai constatar que a ressaca da
nicotina passará quase despercebida, sem sofrimento, e o mais importante é que nunca mais irá sentir vontade
de fumar um cigarro de vez em quando.
A maioria dos fumadores necessita só do seminário principal para ser um não-fumador feliz. Contudo, pode
acontecer que necessite mais do que uma sessão. Neste caso não há pagamentos adicionais, a taxa inicial cobre
os seminários complementares.
Se dentro de um período de três meses a partir da data do seminário principal continuar a fumar e decidir não
parar, irá receber na íntegra o dinheiro que pagou inicialmente, sem ter que responder a perguntas. Contudo,
peço-lhe que tenha um desejo sincero de parar.
ESTA GARANTIA PERDERÁ A SUA VALIDADE NAS SEGUINTES OCASIÕES:
1. Quando cancelar, adiar, faltar ou chegar mais do que 30 minutos atrasado a qualquer uma das sessões
marcadas.
2. Quando não participar, no mínimo, em dois seminários complementares gratuitas no período de três
meses a partir da data do seminário principal. Os seminários complementares não são repetições do principal
e têm uma duração de ± 4 horas.
Em caso de parar de fumar durante 3 meses ou mais e voltar a fumar numa data posterior, pode atender aos
seminários complementares necessárias, pagando a metade do valor em vigor. Contudo, se quiser repetir o
seminário principal pagará o valor total e com direito a garantia de devolução do dinheiro.
Todos os direitos reservados. O conteúdo desta terapia foi feito exclusivamente para seu benefício. Estas
sessões de terapia não podem ser reproduzidas, registadas, ou transmitidas por um sistema de recuperação
de informação nem por nenhuma outra forma ou meio, quer mecânico, fotoquímico, electrónico, magnético,
electroóptica, por fotocópia ou qualquer outro, nem na sua totalidade, nem parcialmente, sem o aval prévio
por escrito de Allen Carr ́s Easyway to Stop Smoking.
1º Contraente:

2º Contraente:

Ria Slof

Nome:________________________________________________

NIF: 167656511

NIF:_________________________________________________

Compreendo e aceito todos os termos e condições deste contrato acima especificados,
Assinatura Ria Slof:
Assinatura cliente:

Guarde este documento, é necessário para receber a devolução

