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Considerações Sobre os Resultados do Método LGPD Blindado e sobre a Mentoria LGPD Platinum
Obrigada por visitar nosso site!
Os produtos e serviços vendidos pela Class Net não devem ser interpretados como uma promessa ou
garantia de ganhos ou resultados.
Seu nível de sucesso em alcançar os resultados do uso de nossos produtos e informações depende do
tempo que você dedica aos programas, do seu entendimento das ideias apresentadas, das técnicas
serem corretamente utilizadas, de suas finanças, de seus conhecimentos, da sua equipe técnica e
habilidades específicas conforme consta do curso Método LGPD Blindado.
Como esses fatores diferem entre cada indivíduo, empresa, escola, sindicato, associação e não
podemos garantir o seu sucesso na implementação da LGPD em 180 dias, nem somos responsáveis
por quaisquer de suas ações.
Toda e qualquer declaração prospectiva contida neste site ou em qualquer um dos nossos produtos
destina se apenas a expressar nossa opinião sobre os ganhos potenciais que algumas pessoas podem
alcançar e evitar prejuízos e multas de acordo com as nossas convicções.
Muitos fatores serão importantes para determinar seus resultados reais, e não damos garantias de
que você vai conseguir resultados semelhantes aos nossos, ou de qualquer outra pessoa física ou
jurídica. Na verdade, nós não damos nenhuma garantia que você vai conseguir quaisquer resultados
das ideias e técnicas contidas no nosso curso ou mentoria.
Na medida em que nós incluímos quaisquer estudos de caso ou depoimentos neste site, você pode
supor que nenhuma dessas histórias de forma alguma representam a "média" ou "típica" experiência
do cliente.
Na verdade, como acontece com qualquer produto ou serviço, sabemos que algumas
pessoas irão comprar os nosso Método LGPD Blindado e nossa Mentoria Platinum, e não usar de
forma apropriada. Dessa forma, essas pessoas não obterão nenhum resultado da implementação da
LGPD em 180 dias.
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Mesmo não dando nenhuma garantia de que nosso produto irá produzir qualquer resultado em
particular para você, você ainda pode utilizar nossa política do retorno se você não estiver
completamente satisfeito e dentro do prazo de cancelamento/ reembolso. Basta entrar em contato
com o contato@classnet.tech
VOCÊ concorda e entende TOTALMENTE que Class Net NÃO É RESPONSÁVEL POR SEU SUCESSO OU
FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NA SUA EMPRESA, ESCOLA, EMPREENDIMENTOS, ESCRITÓRIO,
CLIINICA, ASSOCIAÇÃO, SINDICATO ETC, E NÃO FAZ NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA DE
QUALQUER NATUREZA QUE NOSSOS PRODUTOS OU SERVIÇOS produzirão resultado particular PARA
VOCÊ ou para sua equipe.
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