
Trocas 
A política de troca da F&C Activewear Br funciona basicamente como a de uma loja física. Ao receber 

sua peça, você tem 10 dias corridos para entrar em contato com a Fit&Chic para realizar sua troca. Esse 

contato deve ser feito através do e-mail suporte@fitandchic.com.br e somente através deste.  

A peça deve estar com a etiqueta fixada no produto, sem sinal de uso ou lavagem.  

Neste momento a Fit&Chic não trabalha com devolução. 

 

Frete 

O valor do frete é fixo para todo Brasil em R$19,00. O prazo pode variar de 02 dias úteis ( São Paulo e 

Rio de Janeiro ) a 07 dias úteis ( demais regiões fora do Estado de São Paulo ) à partir da confirmação do 

pagamento. Todas as entregas são feitas através dos Correios de seg à sex. 08:00h às 18:00h. 

 

Pedidos feitos no exterior 
Para pedidos feitos no exterior o prazo de entrega é entre 03 e 11 dias úteis a partir da confirmação do 

pagamento. A Fit&Chic Activewear Br não aceita trocas ou devoluções para compras realizadas no 

exterior. O frete tem valor fixo de R$50,00. 

Guia de tamanho | Size Guide 

As calças da Fit&Chic Activewear Br são confeccionadas em tamanho único e atendem perfeitamente do 

tamanho 34 ao 42 devido à tecnologia do tecido que consegue aumentar até 500 vezes seu tamanho 

original.  

Caso tenha alguma dúvida em relação à algum modelo específico, por favor entre em contato através do 

email contato@fitandchic.com.br , ficaremos felizes em poder atender suas dúvidas.  

As blusas, tops e casacos possuem 03 numerações tradicionais. 

Política de Privacidade 

Cookies 

Utilizamos cookies em diferentes partes do site para que você tenha a melhor experiência ao visitar nossa 

página. Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em seu computador por meio de 

browsers, como o Explorer, Chrome, Firefox ou Safari. 

 

Dados pessoais 

Somos autorizados a levantar dados pessoais como, por exemplo, seu nome, seu endereço, sua senha e 

seu e-mail para fins de publicidade, como para envio de e-mails, por exemplo. Caso receba um e-mail 

nosso em formato de publicidade e deseje não receber mais, por favor entre em contato através do email 

suporte@fitandchic.com.br 

 

Transmissão de dados pessoais  
A Fit&Chic Activewear BR Comercio de roupas fitness ltda. está está autorizada a transmitir seus dados a 

terceiros caso isto seja necessário para cumprir regulações legais (por exemplo, da lei federal de proteção 

de dados), como no caso da transmissão de dados a autoridades de perseguição penal e inspeção para fins 

de defesa de perigos para a segurança pública. 

 

Política de Compra / Trocas     

As condições gerais de venda/trocas podem ser consultadas em nossa Política Trocas, Frete & Size Guide. 
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