
Contatos

Endereço
Rua Bento Gonçalves, 2310/130 - Centro 
Novo Hamburgo/RS - CEP 93510 018

Atendimento - 51 99697.2565
contato@clickaligner.com.br

Suporte Técnico - 51 99655.4893
suporte@clickaligner.com.br

Comercial - 51 98258.6525
contato@clickaligner.com.br

Financeiro - 51 99971.7111
financeiro@clickaligner.com.br

Horário de atendimento
segunda à quinta - 8h às 18h
sexta - 8h às 17h

POLÍTICA DE 
VALORES  

Contatos

Endereço
Rua Bento Gonçalves, 2310/130 - Centro 
Novo Hamburgo/RS - CEP 93510 018

Atendimento - 51 99697.2565
contato@clickaligner.com.br

Suporte Técnico - 51 99655.4893
suporte@clickaligner.com.br

Comercial - 51 98258.6525
contato@clickaligner.com.br

Financeiro - 51 983520001
financeiro@clickaligner.com.br

Horário de atendimento
segunda à quinta - 8h às 18h
sexta - 8h às 17h



A CLICK tem novidade!

Pensando na diversidade e complexidade de casos que surgem
no cotidiano do consultório, a Click preparou 6 novos planos, divididos 
em 3 categorias, que melhor se adequarão a necessidade de seu paciente. 

Com os nossos novos planos de comercialização você terá benefícios como: 

Refinamentos 
mais acessíveis 

Pacotes com 
refinamentos 

já inclusos  

Menor custo 
por placa  

Segurança na hora de 
repassar valores para 

seus pacientes   

10x
Além das condições de pagamento específicas 
de cada pacote, agora você também pode parcelar
o seu plano Click Aligner em... 

+ taxa de R$300 reais (Planos Iniciais e Avançados) 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
DE PAGAMENTO  

+ taxa de R$400 reais (Plano Unlimited) 



PLANO

PLANO

CLICK 8
Indicado para casos simples e recidivas

R$999 *

Tratamentos de até 4 meses

Inclui até 8 estágios
Setup gratuito**

Guias de colagem de attachments gratuitas

Setups de refinamento custam R$ 150

R$ 75 por alinhador de refinamento

Válido por 1 ano

Entrada + 2 parcelas
(sem juros) + frete integral  

Para casos aprovados em até 60 dias, após esse período será 
cobrado uma taxa de R$150 reais por arcada planejada.* **

PLANO

CLICK 12
Indicado para casos simples a médios

R$1260 *

Tratamentos de 4 a 8 meses

Inclui até 12 estágios
Setup gratuito**

Guias de colagem de attachments gratuitas

1 Setup de refinamento incluso

R$ 75 por alinhador de refinamento

Válido por 1 ano

Entrada + 2 parcelas
(sem juros) + frete integral
  

Para casos aprovados em até 60 dias, após esse período será 
cobrado uma taxa de R$150 reais por arcada planejada.* **

�

PLANO

CLICK 24
Para casos de média complexidade

R$1899 *

Tratamentos de 8 a 12 meses

Inclui até 24 estágios
Setup gratuito**

Guias de colagem de attachments gratuitas

1 Setup de refinamento incluso

R$ 75 por alinhador de refinamento

Válido por 2 anos

Entrada + 3 parcelas
(sem juros) + frete Integral   

Para casos aprovados em até 60 dias, após esse período será 
cobrado uma taxa de R$150 reais por arcada planejada.* **

PLANO

Planos Iniciais
Para casos de simples a média complexidade. Refinamentos acessíveis

Com 8,12 ou 24 estágios



CLICK 30
Para casos de média/grande complexidade em 
uma arcada

R$2625 *

Tratamentos de 8 a 18 meses

Até 15 estágios + 1 refinamento para 1 arco
Setup gratuito**
Inclui 1 refinamento de até 15 estágios

2 Setups de refinamento inclusos

R$75 por alinhador a partir do 2º refinamento
Válido por 3 anos

Entrada + 4 parcelas
(sem juros) + frete integral  

Para casos aprovados em até 60 dias, após esse período será 
cobrado uma taxa de R$150 reais por arcada planejada.* **

PLANO

CLICK 60
Para casos de média/grande complexidade em duas 
arcadas

R$3586 *

Tratamentos de 8 a 18 meses
Até 15 estágios + 1 refinamento para 2 arcos
Setup gratuito**
Inclui 1 refinamento de até 15 pares de estágios
2 Setups de refinamento inclusos

R$75 por alinhador a partir do 2º refinamento
Válido por 3 anos

Entrada + 4 parcelas
(sem juros) + frete integral  

Para casos aprovados em até 60 dias, após esse período será 
cobrado uma taxa de R$150 reais por arcada planejada.* **

PLANO

Para casos de média a alta complexidade. Refinamentos inclusos

Com 30 e 60 estágiosPlanos Avançados 



PLANO

UNLIMITED 100
Para casos de grande complexidade em duas arcadas

R$4498 *

Tratamentos de 12 a 24 meses
IIimitado por até 2 anos (com o uso mínimo de 10 dias por estágio) 

Setup gratuito**
Até 100 estágios para 2 arcos

Refinamentos ilimitados por até 2 anos
Setups de refinamento gratuitos por 2 anos

A partir do 3º ano, R$75 por alinhador 
de refinamento e R$150 por setup

Entrada + 5 parcelas
(sem juros) + frete integral  

Para casos aprovados em até 60 dias, 
após esse período será cobrado uma 
taxa de R$150 reais por arcada 
planejada.

*

**

Válido por 5 anos

Plano Unlimited
Segurança para casos mais complexos.

2 anos sem preocupações.



Prazos

Transportadora (04 dias úteis)

Formas de envio

O prazo de planejamento é de 05 dias úteis a partir do recebimento de todos os arqui

Motoboy (01 dia útil) *apenas região metropolitana de Porto Alegre
Valor do frete não incluso

Arcadas em formato .stl (escaneamento intraoral)

Documentação para Alinhadores

Fotos do paciente em .jpeg ou .png
Raio-X panorâmico em .jpeg ou .png

vos necessários. A produção dos alinhadores inicia à partir do pagamento da primeira 
parcela, com o prazo de 05 dias úteis para finalização.

NOVOS PLANOS CLICK

Os planos adquiridos são válidos para um paciente e não podem ser compartilhados.

O número de alinhadores necessário para cada paciente é determinado pelo setup 3D, e o plano indicado é determinado pelo número de 
alinhadores sugerido pelo software, utilizando a prescrição de movimentação recomendada pela Click Aligner, a fim de obter os melhores 
resultados clínicos. A taxa de movimentação utilizada pode ser avaliada no visualizador 3D e só pode ser modificada pela Click Aligner.

A Click envia no máximo 15 pares de alinhadores por escaneamento, isto é suficiente para sete meses de tratamento, quando, se 
necessário, deverá ser realizado novo escaneamento ou moldagem do paciente.

O plano Click UNLIMITED 100DA, oferece até 100 alinhadores sem custo adicional durante período de dois anos, contados a partir da data 
de envio do pedido. Se o tempo de uso de cada estágio for de 14 dias, pode-se solicitar alinhadores ilimitados suficientes para um período 
de dois anos.

No plano UNLIMITED 100DA, o intervalo mínimo entre os refinamentos deve ser de quatro meses da data de envio dos estágios em uso 
ou, com o tempo mínimo de dez dias de uso por estágio enviado. Exemplo: se foram enviados oito alinhadores, o próximo refinamento 
pode ser solicitado em 80 dias. Situações excepcionais de necessidade antecipada de novos alinhadores são avaliadas individualmente 
pela equipe da Click Aligner.

A Click se reserva o direito de negar pedidos com escaneamentos de baixa qualidade ou com defeitos e, também, planejamentos de casos 
que porventura não sejam indicados ao tratamento com o sistema Click Aligner.

A Click Aligner não garante novos alinhadores sem custo no caso de mau uso dos aparelhos.

O número de alinhadores de refinamento não pode exceder o número de estágios do plano adquirido.
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Regras Complementares 


