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4Life – Consentimento para Registro Eletrônico 

O Ato E-SIGN (Assinaturas Eletrônicas no Comércio Global e Nacional - U.S.C. § 7001, et seq.), requer que você consinta 
em assinar um contrato eletrônico com a 4Life Research USA, LLC (“4Life”) antes que uma versão online da Solicitação e 
Contrato de Distribuidor seja assinada. Por favor, leia atentamente as informações a seguir.

Se você assinar uma Solicitação e Contrato de Distribuidor 4Life online, (“Contrato”), você não precisará submeter uma 
solicitação em papel. Tudo o que foi acordado entre você e a 4Life será comprovado por um registro eletrônico. Para assinar 
o Contrato, você deve, adicionalmente, declarar eletronicamente que concorda com os termos das Políticas e Procedimentos 
da 4Life e do Plano de Marketing e Compensação da 4Life. 

Para acessar estes documentos e assinar eletronicamente o Contrato, você necessitará do seguinte hardware e software: um 
computador pessoal (“PC”) com MODEM ou outro dispositivo de acesso à Internet, software navegador de Internet (por 
exemplo: Internet Explorer, Mozzilla, Google Chrome, Safari), e Adobe Acrobat Reader. Caso haja alguma mudança nos 
requisitos de equipamento ou software para acessar os termos do Contrato, a 4Life lhe avisará e informará a lista de equipa-
mento e software necessários. Sendo atendidos estes requisitos, você terá condições de emitir seu consentimento.

Seu consentimento será aplicado a todas as transações entre você e a 4Life. 

Você pode retirar seu consentimento para uso de registros eletrônicos a qualquer momento. Contudo, ao fazer isso, o Con-
trato será automaticamente revogado. Para retirar seu consentimento (e, portanto, cancelar o Contrato) ou atualizar qualquer 
informação pessoal, você pode acessar o endereço http://www.my4life.com ou http://www.4life.com, ou enviar notificação 
por escrito à 4Life, 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070 ou e-mail para webmaster@4life.com. 

Durante o processo de inscrição, você será capaz de ler, baixar, imprimir e guardar as Políticas e Procedimentos e o Plano de 
Marketing e Compensação para consultas futuras. Adicionalmente, você pode requisitar cópias impressas desses documentos 
contatando a 4Life em 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070 ou por e-mail para webmaster@4life.com. Sua solicitação 
deve incluir seu nome, número de identificação de Distribuidor, endereço postal e seu e-mail. Ao receber sua solicitação, a 
4Life lhe enviará a versão atual de cada documento. Não há custo para este serviço. 

Ao assinar o Contrato, você concorda que a 4Life pode modificar o mesmo (incluindo as Políticas e Procedimentos da 4Life 
e o Plano de Marketing e Compensação) à sua própria vontade, a qualquer tempo. Você pode obter uma cópia das versões at-
ualizadas destes documentos a qualquer momento após ter assinado o Contrato. Versões anteriores são arquivadas pela 4Life. 
Se você desejar obter uma cópia de qualquer versão das Políticas e Procedimentos da 4Life e/ou do Plano de Marketing e 
Compensação desde a data da sua inscrição, envie uma requisição por escrito para 4Life, 9850 South 300 West, Sandy, Utah 
ou um e-mail para webmaster@4life.com. Sua requisição deve incluir seu nome, seu número de identificação de Distribuidor, 
seu endereço postal e seu e-mail. Após receber sua solicitação, a 4Life lhe enviará uma cópia da versão do Contrato que você 
solicitou. Certifique-se de especificar a data da versão que você deseja receber. Não há custo para este serviço. As versões mais 
atuais das Políticas e Procedimentos e do Plano de Marketing e Compensação estão sempre disponíveis no website oficial da 
4Life para visualização, impressão e download. 

Ao fornecer seu consentimento marcando o “box” na página de inscrição, você também confirma que é capaz de acessar 
todos os termos do Contrato eletronicamente. 


