TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA
Se tiver alguma dúvida entre em contato conosco: contato@cozinhafitefat.com.br.
O “e-book” (LIVRO ELETRÔNICO), objeto único desta compra, consiste exclusivamente de
1 (uma) cópia de um arquivo magnético no formato “.pdf” (Portable Document Format) que
contém textos e imagens de receitas para a elaboração de alimentos.
Além disso, algumas receitas são acompanhadas do link clicável para vídeos publicados nas
redes sociais de Cozinha FIT&FAT, que demonstram o modo de preparo.
O e-book deverá ser lido no dispositivo (micro-computador, tablet ou celular) de sua
propriedade, cujo fornecimento NÃO está incluso nesta venda.
O seu dispositivo deve estar configurado para receber e abrir arquivos no formato “.pdf” com
até 20 MB.

T
A
F
&
IT

O link para acessar e baixar o e-book objeto da compra será enviado para seu e-mail em até
24 horas depois que recebermos a confirmação do pagamento. Veja também sua caixa de
“SPAM” ou “Lixo Eletrônico”.
Na forma da legislação de Proteção ao Direito Autoral, é proibida a reprodução total ou parcial
do e-book.
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Na forma da legislação de Defesa do Consumidor, ha um período de garantia de 7 dias para
solicitar cancelamento da compra em caso de algum defeito/inconsistência do produto.
Em caso de reembolso o comprador poderá ser reembolsado através de transferência
bancária ou estorno no cartão de crédito, dependendo do meio de pagamento usado no
momento da compra. O reembolso pode levar cerca de trinta dias para acontecer.
Os pedidos de reembolso implicam na devolução do valor total da compra e nunca parcial.
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A COZINHA FIT&FAT só reconhece esta compra e garante pela qualidade e integridade do ebook se ela for realizada no site “ www.loja.cozinhafitefat.com.br ”.
Seus dados de contato não serão fornecidos a terceiros.
A efetivação desta compra confirma a sua ciência e concordância quanto a estes termos de
compra acima.

