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Regulamento Promoções

As Regras descritas abaixo podem sofrer alterações ou atualizações a qualquer momento ou de acordo com a Promoção que, eventualmente, esteja em andamento, sem aviso prévio.
1. Preços Promocionais
1.1 Os preços promocionais e descontos ofertados sobre produtos, combos ou kits terão validade somente para os
itens selecionados durante o período de eventual promoção.
1.2 Os descontos promocionais não são cumulativos e a disponibilidade dos produtos estará sujeita ao estoque de
peças disponibilizadas a preços diferenciados, podendo estes produtos ou até mesmo o conjunto destes, retomarem
o valor comum sem aviso prévio.
2. Quanto à validade das Promoções
2.1 Quaisquer promoções, ativas em qualquer período, poderão ou não ter validade de tempo determinado, ficando a cargo da Ferrer Corsets a decisão de encerrar ou estender qualquer dessas ofertas sem nenhum tipo de aviso
prévio.
2.2 Peças adquiridas em período anteriores ao início de qualquer promoção não poderão usufruir ou ser inclusas, de
qualquer maneira, à precificação de produtos em oferta promocional.
3. Quanto ao pagamento de peças em período promocional
3.1 Para compras via depósito ou transferência, o pagamento deve ser do valor integral da peça acrescido do frete.
Para saber o valor do frete, use o simulador de compras no nosso “Carrinho”.
3.2 Para compras efetivadas via cartão de crédito, os valores podem sofrer alterações, bem como percentual de desconto menor e/ou alterações de valores por cobrança de juros de parcelamento ou taxas cobradas pelo PagSeguro
e/ou prestadora do cartão do cliente.
3.3 Compras com valores divergentes e em aberto não serão consideradas como encomendas e não entrarão em
produção até que os valores sejam quitados, desde que dentro do período promocional. Sendo os Termos descritos
nos “PRAZOS DO CLIENTE”
4. Com relação ao fornecimento de medidas:
4.1 Ao efetivar sua compra, poderemos solicitar a confirmação de suas medidas, mesmo que você já as tenha preenchido no seu cadastro do site;
4.2 O envio de medidas deve ocorrer em no máximo 30 dias corridos após a compra efetivada. Observe as regras no
tópico “PRAZOS DO CLIENTE” nos Termos da loja on-line Ferrer Corsets.
5. Descontos Cumulativos
5.1 Nenhum desconto cumulativo é válido para promoções (isto vale para cupons, cálculos automáticos de sistema
e demais cortesias).
6. Trocas e Devoluções
6.1 Não serão aceitas trocas ou devoluções para nenhum produto feito sob medida ou adquiridos durante períodos
promocionais.
7. Custos com Frete
7.1 Todos os custos de envio são de responsabilidade do cliente.

Ferrer Corsets CNPJ 11.528.357/0001-63

8. Prazos de Confecção
8.1 O prazo de confecção das peças é variável. Em caso de mudança de prazo, o cliente será previamente avisado.
9. Disponibilidade para Contato
9.1 Para sanar qualquer dúvida entre em contato diretamente por e-mail no endereço ferrercorsets@gmail.com ou
por WhatsApp no número (85) 99643-8448 em horário comercial e por ordem de chegada das mensagens. Telefones
disponíveis para tirar dúvidas: (85) 98666-7787 ou (85) 3231-3657 (em horário comercial).

