Termos e Condições
Ao utilizar o site www.dinde.com.br o usuário está concordando automaticamente com todos os termos e
condições, devendo ler sempre antes de utilizá-lo. Reservamo-nos o direito de alterar estes, no todo ou em
parte a qualquer momento sem aviso prévio.
O site foi criado para a praticidade do cliente com a venda de roupas e artigos para presente.
A compra das roupas e artigos para presentes é realizada 100% online no menu “shop” e seguem os termos
e condições abaixo:
A Dinde se preocupa com a segurança e a facilidade da sua compra, por isso trabalha com as mais variadas
formas de pagamentos, depósito ou transferência bancária; cartão de débito ou crédito, que ao utilizar os
meios terceirizados, o usuário aceita os termos e condições dos mesmos.
O prazo de entrega varia de acordo com a opção do frete (PAC ou Sedex) e a localidade, mas em média o
PAC ocorre entre 8 a 15 dias úteis e o Sedex entre 1 a 3 dias úteis, após a data de postagem pela Dinde que
deixa aqui informado o prazo de até 3 dias úteis após a identificação do pagamento. Por motivos de
segurança, a Dinde não pode alterar dados cadastrais dos clientes, então evite erros e falta de preenchimento
do endereço.
Caso a embalagem esteja violada, não receba e/ou informe a Dinde pelo e-mail contato@dinde.com.br
em até 2 dias corridos. Se houver 3 tentativas de entrega sem sucesso, seu pedido retornará ao centro de
distribuição e ficará disponível para retirada pelo cliente durante 7 dias úteis.
A Dinde não se responsabiliza pelas possíveis greves dos Correios. Tentaremos enviar sua comprar por
outro meio de entrega, mas os prazos descritos aqui neste termo não serão os mesmos. Caso sua compra já
tenha sido enviada, a responsabilidade não é da Dinde, que informará ao usuário o código de rastreio para
acompanhar seu produto.
As trocas podem ocorrer até 30 dias corridos da data de recebimento do produto, sendo disponível o valor
pago, por isso, ao comprar em promoção, se atente, pois não será disponibilizado o valor original do
produto. Ainda aqui, a Dinde deixa o cliente ciente que a troca só será realizada se o produto for
aprovado pela análise de garantia de perfeito estado e que terá o período de 6 meses para realização da
troca, não a efetivando, o saldo é expirado sem aviso prévio.
As imagens de venda dos produtos são meramente ilustrativas, sendo apenas aproximadas a realidade de
cor e medidas, mas pensando sempre na maior satisfação do cliente, a Dinde disponibiliza a tabela de
medidas utilizadas para fabricação, qual não garante a precisão dos tamanhos.
As marcas registradas, nomes, logotipos, serviços mostrados neste site, são legalmente reconhecidos ou
não, do proprietário. Nada contido neste site deve ser entendido como uma forma de conceder licença ou
direito de usar qualquer marca registrada sem a autorização prévia escrita. O conteúdo textual apresentado
neste site é propriedade de seu respectivo autor e não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem sua
expressa permissão escrita.

