R. Lauro Muller, 24 - Vila Leopoldina
contato@maedenoiva.com.br
DADOS DO CLIENTE
Nome da noiva:
RG:

CPF:

Endereço:
Cidade/ Estado:

CEP:

Tel. fixo:

Cel.:

E-mail:
Data Casamento:

Envio de Medidas:

Pagamento:

Previsão entrega:

DADOS DO VESTIDO / ACESSÓRIOS
Modelo Escolhido:

Material:

Bordado:

( ) sim - brilho cristal

Saiote

( ) sim

Valor:

( ) sim - brilho furtacor

( ) não

Valor:

( ) não

Valor:

Observações: (qualquer especificação previamente negociada deverá ser especificada no campo abaixo)

TOTAL DA COMPRA:
R$ 0,00
Pagamento:
( ) PagSeguro
(
PARCELAS:
DATA:
VALOR:

Forma de pagamento:
( x ) Mercado Pago

) Paypal
Entrada

2º parcela

(

Juros total:
) depósito - até 6 vezes

3º parcela

4º parcela

0%

5º parcela

6º parcela

*De acordo com nossa tabela de opçoes de cores.

MEDIDAS DA NOIVA (EM CENTÍMETROS)
CINTURA

QUADRIL

BUSTO

ABAIXO DO BUSTO

OMBRO A CINTURA

OMBRO AO BUSTO

COMPRIMENTO COSTAS

CINTURA AO PÉ (informar salto)

OMBRO A OMBRO

CONTORNO DO BRAÇO

COMPRIMENTO DA MANGA

CAVA

PUNHO

MANEQUIM *
* de acordo com a
tabela ao lado,
encontrar tamanho
que mais se aproxima
do números medidos
acima

R. Lauro Muller, 24 - Vila Leopoldina
contato@maedenoiva.com.br
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
O contratante, determinado acima em Dados do Cliente e o Ateliê Mãe de Noiva, o contratado, têm entre si, justo e acertado o presente
Contrato de Compra e Venda, que se regerá pelas cláusulas seguintes:
DO CONTRATADO:
1. Cabe ao ateliê Mãe de Noiva, a confecção e entrega no prazo, de acordo com o especificado em Previsão de Entrega.
2. Comprometimento e responsabilidade de entregar o vestido sob perfeitas condições e conforme imagens ilustrativas do site.
3. No caso de falta de estoque de material idêntico ao exposto na Loja Virtual, o ateliê deverá informar o contratante para para aprovação da
substituição de material por semelhante, de igual ou superior qualidade, caimento e aparência, em até 3 dias corridos ou ficará a critério do
ateliê. Caso nenhum material atenda à expectativa do cliente, o pagamento será devolvido.
DO CONTRATANTE:
4. Fornecer todas as informações solicitadas nessa Ficha, necessárias e obrigatórias à confecção e envio dos produtos.
5. É de responsabilidade do contratante, a veracidade dos dados cadastrados no ato da realização da compra para não ocorrer equívoco na
entrega dos produtos.
6. Cabe ao contratante a informação correta das medidas e especificações dos produtos comprados, não podendo ser alterado
posteriormente ao início da confecção (que será informado via e-mail).
7. É de responsabilidade do cliente, os ajustes finos para perfeito caimento dos produtos caso necessário.
DA FORMA DE PAGAMENTO:
8. O pagamento será realizado pelas plataformas PagSeguro, Mercado Pago ou Paypal, respeitando as políticas de cada um deles nos
quesitos de parcelamento, juros, prazos, estorno ou reembolso. E via depósito em conta particular.
8.1 No caso de pagamento via depósito em conta, o prazo de entrega fica determinado em até 7 (sete) dias úteis após quitação do contrato,
caso o periodo de parcelamento for superior ao prazo de confecção.
9. No caso de pagamento e parcelamento via depósito em conta, o máximo de parcelamento deverá ser em até 6 (seis vezes), e as datas
acordadas devem ser respeitadas, afim de evitar os seguintes encargos: 2% de juros de mora, e 1% de juros ao dia sobre o valor da parcela
em aberto.
9.1. O não pagamento de uma parcela e/ou seus encargos, acarreta na retenção do produto até quitação. E em caso de atraso igual ou
superior a 45 dias, o contrato é anulado sem previsão de reembolso ou devolução de valores.
9.2 É responsabilidade do cliente o envio do o comprovante de depósito em horário comercial na data acordada.
DA ENTREGA
10. O frete de toda entrega da loja virtual do ateliê Mãe de Noiva é grátis.
11. O prazo de entrega deve ser contabilizado na soma do determinado para o produto e seus acréscimos opcionais, e o calculado pelos
Correios na modalidade PAC.
12. Não é responsabilidade do ateliê Mãe de Noiva o atraso na entrega dos produtos quando o mesmo estiver em poder dos Correios.
13. O ateliê Mãe de Noiva não se responsabiliza por qualquer avaria que os produtos venham a sofrer durante esse transporte. Porém todos
os produtos são enviados com SEGURO, transferindo a responsabilidade de ressarcimento para a empresa contratada para transporte.
Assim, se necessário, o contratante será ressarcido no prazo e políticas conforme estipulado pelos Correios.
TROCAS E DEVOLUÇÃO
14. O cliente tem a possibilidade de devolução do produto, no prazo de 7 dias corridos a partir do recebimento, sem justificativa expressa. A
devolução dos valores, será feito em até 48hs após o recebimento e análise dos produtos devolvidos e sem evidencias de uso ou avarias.
Para finalizar o reembolso ou estorno, e o usuário fica condicionado as regras da plataforma escolhida (PagSeguro, Paypal, ou Mercado Pago)
e respectiva bandeira de cartão utilizada.
15. No caso de parcelamento e pagamento via depósito em conta, a devolução acontece dentre 30 dias úteis.
16. Não é prevista a possibilidade de troca em nossa política. Salvo em caso de inconformidade do pedido, ou erro comprovado na confecção
ou envio de produto por parte do ateliê, e seja solicitado a troca pelo cliente, e não a devolução.
17. O frete de devolução é de responsabilidade do cliente contratante.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
18. Ao efetuar um compra na loja virtual do ateliê Mãe de Noiva, significa a declaração de aceite do usuário a nossa Política de Compras
exposta no site www.maedenoiva.com.br.
Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Contrato:

CONTRATADO:
MÃE DE NOIVA

CONTRATANTE:
0
0

ASSINATURA CAMILA

Camila Campi

RG 29.412.396-9

