TERMOS E CONDIÇÕES – POUPA MAIS BRASIL

I. INTRODUÇÃO
O site www.poupamaisbrasil.com.br é destinado ao uso exclusivo de clientes e
parceiros, doravante denominados USUÁRIO, e tem por finalidade a colocação de
pedidos de compra de produtos que serão analisados em termos de disponibilidade. É
mantido e operado pela empresa WLT COMERCIAL CONQUISTA LTDA, situada na
Avenida Itabuna, nº 2.513, Bairro Brasil, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.051-330,
inscrita no CNPJ/MF sob o 29.584.17/0001-86.
II. UTILIZAÇÃO DO SITE
O controle de acesso à área de pedidos de produtos é feita através de senha
de responsabilidade do Usuário, mediante cadastro prévio. A senha de acesso ao Site
será definida pelo USUÁRIO em seu primeiro aceso e é de sua inteira
responsabilidade a manutenção do sigilo do nome de usuário e/ou da senha de
acesso relativos ao seu acesso. A visualização de produtos poderá ser diferente entre
os Usuários a depender exclusivamente de critérios comerciais adotados pelo POUPA
MAIS BRASIL.
Além destes Termos e Condições, os Usuários obrigam-se a respeitar a
legislação vigente e ficam impedidos de: (a) executar atos que limitem ou impeçam o
acesso e a utilização do Site, em condições adequadas, aos demais Usuários; (b)
utilizar mecanismos que não os expressamente habilitados ou recomendados no Site
para obtenção de informações, conteúdos e serviços; (c) acessar áreas de
programação do Site, bases de dados ou qualquer outro conjunto de informações que
escape às áreas públicas ou restritas do Site; (d) praticar ou participar de qualquer ato
que constitua uma violação de qualquer direito (inclusive de Propriedade Intelectual)
do POUPA MAIS BRASIL ou de terceiros.
O POUPA MAIS BRASIL poderá, a seu exclusivo critério, bloquear, restringir,
desabilitar ou impedir o acesso de qualquer Usuário ao site, total ou parcialmente, sem
qualquer aviso prévio, sempre que for detectada uma conduta inadequada, sem
prejuízo das medidas administrativas, extrajudiciais e judiciais que julgar convenientes.
III. SEGURANÇA DOS DADOS DE ACESSO

Os dados de utilização do Site serão arquivados nos termos da legislação em vigor e
os dados do Usuário não serão divulgados nem comercializados, a qualquer título,
pelo POUPA MAIS BRASIL.
IV. PARCEIROS ANUNCIANTES (MARKETPLACE)
Denominados de Parceiros Anunciantes, são as lojas ou fabricantes que
anunciam e comercializam seus produtos ou serviços através do site do POUPA MAIS
BRASIL.
Os produtos e/ou serviços vendidos diretamente por Parceiros Anunciantes
estão devidamente identificados na página do produto. As condições de venda, preço
e entrega desses produtos e/ou serviços são definidas diretamente pelo Parceiro
Anunciante e também são apresentadas na página do produto antes do fechamento
do pedido.
Antes de finalizar a compra, verifique se o produto é vendido diretamente pelo
POUPA MAIS BRASIL ou por algum Parceiro Anunciante. Caso o Usuário não esteja
de acordo com os termos e condições do Parceiro Anunciante, não deverá finalizar a
operação.
A responsabilidade pela qualidade, quantidade, vícios ou defeitos desses
produtos e/ou serviços é do Parceiro Anunciante. O Usuário poderá contatar
diretamente o Parceiro Anunciante para esclarecer eventuais dúvidas e sanar
pendências em seu atendimento.
V. HORÁRIO OFICIAL
Ficará registrado, no pedido realizado através do Site, o horário oficial de
Brasília/DF.
VI. PRODUTOS
O POUPA MAIS BRASIL disponibilizará no Site, para cada produto,
informações e imagens obtidas junto aos fornecedores oficiais e valores e informações
comerciais da própria distribuidora.
VI. ESTOQUE
O POUPA MAIS BRASIL disponibiliza em seu Site apenas os produtos que
possui em seu estoque, contudo, devido à dinâmica da venda online, pode acontecer
de algum produto pedido pelo Usuário não ter mais disponibilidade no estoque físico, e
neste caso o POUPA MAIS BRASIL se compromete a retirar o produto do Site e
contatar o Usuário visando à solução da falta.

VIII. PREÇO
O Site disponibiliza valores válidos apenas para pedidos finalizados online. Em
tais preços, NÃO estão incluídos os tributos incidentes, bem como despesas de frete.
Também não está incluído no preço dos produtos as despesas de montagem
e/ou instalação do produto, que neste caso deverá ser custeada pelo próprio Usuário.
O POUPA MAIS BRASIL poderá revisar os preços disponibilizados no Site, a
qualquer tempo, conforme critérios próprios, sem necessidade de comunicação prévia.
Todos os preços e condições disponibilizados no Site são válidos apenas para pedidos
realizados no próprio Site.
IX. PROMOÇÕES
O POUPA MAIS BRASIL poderá, a seu critério e seguindo políticas dos seus
fornecedores, criar e manter campanhas promocionais, oferecendo determinados
produtos a preços inferiores aos praticados usualmente. As promoções terão validade
enquanto estiverem assim configuradas no Site.
O Site pode realizar promoções diferentes ou coincidentes com o formato de
venda direta.
Nos casos de trocas, quando autorizadas, ou devoluções de produtos pedidos
no Site em condições promocionais, será considerado como valor de pedido aquele
efetivamente disponibilizado ao Usuário no momento do pedido, ficando descartado,
para este fim, o valor em condições não promocionais cobrado pelo produto em
questão.
X. CUPONS DE DESCONTO
O POUPA MAIS BRASIL poderá realizar ações promocionais através de
cupons de desconto, o qual será concedido sobre o valor do(s) produto(s), excluindose as despesas com frete e serviços adicionais, e só se aplica para os produtos
vendidos e entregues diretamente pelo O POUPA MAIS BRASIL.
Apenas 01 (um) cupom pode ser utilizado por pedido e CPF e nunca é
cumulativo com outro cupom ou Vale-Presente. Caso o pedido já tenha sido, não será
possível utilizar o mesmo cupom de desconto novamente.
Em nenhuma hipótese o cupom será revertido em dinheiro ou qualquer outro
serviço.
O benefício destina-se exclusivamente aos Usuários que participam das
campanhas e promoções, não podendo ser comercializado para terceiros.

O código do cupom deve ser digitado sem alterações, inclusive troca de letras
maiúsculas por minúsculas, e vice- versa.
XI. PAGAMENTO
As formas de pagamento serão disponibilizadas por ocasião da realização do
pedido e dentre elas podem-se ser elencadas: cartão de crédito, cartão de débito e
boleto bancário, podendo, a critério exclusivo do POUPA MAIS BRASIL, ser oferecido
parcelamento com ou sem juros.
Nas compras em que o Usuário optar pela forma de pagamento via Boleto
Bancário, será concedido de desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
compra, exceto despesas de frete.
O desconto a vista também é uma condição promocional, válida apenas para
os produtos vendidos e entregues diretamente pelo POUPA MAIS BRASIL, por tempo
indeterminado e que pode ser alterada ou cancelada a qualquer tempo.
XII. FATURAMENTO
Após aprovação do pedido e confirmação do pagamento o POUPA MAIS
BRASIL detém o prazo de 02 (dois) dias úteis para realizar o faturamento da
mercadoria.
XIII. ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO
O POUPA MAIS BRASIL disponibiliza na área restrita do Cliente a lista de
pedidos efetuados para que este possa acompanhar o estado de cada pedido
realizado.
XIV. ENTREGA
O prazo de entrega deve ser contado a partir da postagem do pedido pela área
de despacho do POUPA MAIS BRASIL. Esse prazo pode variar de 2 (dois) a 30
(trinta) dias úteis, dependendo da localidade a ser atendida.
O prazo acima referenciado poderá ser dilatado em caso de verificação de
ocorrência de fortuito ou força-maior.
Os pedidos realizados a partir das 17 (dezessete) horas serão processados no
próximo dia útil.
XV. TROCA OU DEVOLUÇÃO
Apesar do POUPA MAIS BRASIL só trabalhar com fornecedores de produtos
de alta qualidade, com segurança, durabilidade e confiabilidade, o Usuário que não

ficar satisfeito com algum produto, pode solicitar a troca por outro, ou devolvê-lo em
até 07 (sete) dias corridos, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.
Esta troca ou devolução somente ocorrerá se o produto estiver na embalagem
original, sem sinais de mau uso e com o lacre original do fabricante inviolado.
XVI. ENVIO EM DESACORDO COM O PEDIDO OU CASO DE AVARIA
O Usuário, no ato da entrega, ao perceber a chegada de produto divergente de
seu pedido ou detectar avaria em algum produto, deve recusar o recebimento e
anotar, no verso da nota fiscal ou do comprovante de entrega, o motivo da devolução.
Em seguida, deverá comunicar o fato ao POUPA MAIS BRASIL através do endereço
eletrônico contato@poupamaisbrasil.com.br para que as providências possam ser
tomadas.
XVII. DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, identificado qualquer
defeito de fabricação, é garantido o prazo de até 30 (trinta) dias para que o fabricante
resolva o problema. Depois disso, o Cliente tem direito a receber um produto novo,
cancelar a compra ou ter o desconto proporcional ao valor da reparação.
Verificada a ocorrência de qualquer defeito de fabricação em produto adquirido
através do POUPA MAIS BRASIL, deverá o Usuário entrar em contato diretamente
com o fornecedor para sanar o defeito. Caso o produto não tenha o contato do
fornecedor na embalagem, o POUPA MAIS BRASIL poderá apoiar com esta
informação, bastando contatar pelo e-mail: contato@poupamaisbrasil.com.br.
XVIII. FRETE
Os custos de frete poderão ser arcados pelo POUPA MAIS BRASIL ou pelo
Usuário, a depender do produto, valor da compra, localidade ou qualquer outra
variável a critério do POUPA MAIS BRASIL, o que poderá ser consultado previamente
à realização da compra pelo Usuário, mediante preenchimento do CEP do local de
entrega da eventual compra.
O custo de frete do produto variará conforme peso e dimensão do produto e a
distância do Centro de Distribuição onde o produto que o Usuário escolheu está
armazenado em relação ao CEP de entrega.
IMPORTANTE: antes de finalizar a compra, sempre verifique o valor do frete praticado
para o CEP de entrega.

XIX. RESPONSABILIDADE
É excluída da esfera de responsabilidade do site POUPA MAIS BRASIL os
seguintes aspectos, dentre outros: (i) danos que o Usuário possa ter pela
indisponibilidade ou mau funcionamento do Site e/ou de alguns de seus serviços,
conteúdos e funcionalidade; (ii) danos que o Usuário possa ter em função do uso do
Site em desconformidade com estes Termos e Condições; (iii) danos que o Usuário
possa ter em decorrência de falhas no Site, inclusive oriundas de falhas no sistema, no
servidor ou na rede utilizada, ou ainda em função de vírus ou malwares;
XX. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os nomes de produtos ou marcas disponibilizados neste site são de
propriedade exclusiva de seus respectivos titulares.
Os domínios de internet utilizados neste site assim como seus conteúdos e
funcionalidades foram criados, desenvolvidos ou cedidos ao POUPA MAIS BRASIL e
é de sua propriedade ou a ela licenciados e estão protegidos pela legislação vigente
que versa sobre direitos de propriedade intelectual.
É vedada a utilização integral ou parcial, de qualquer conteúdo, nomes e
marcas contidos no Site sem a autorização prévia e por escrito do POUPA MAIS
BRASIL ou de seus titulares.
XXI. CONTATO
O POUPA MAIS BRASIL usará ferramentas de e-mail como o principal veículo
de comunicação com o Usuário, tanto para responder as demandas quanto para
realizar sua comunicação comercial e, para tanto, o Usuário deverá manter atualizado
o seu endereço eletrônico perante o cadastro realizado com a empresa.
O atendimento será realizado em horário comercial para tirar dúvidas quanto
ao uso do site e sobre as condições de utilização.
Ao realizar o cadastramento no site, o Usuário autoriza expressamente o
POUPA MAIS BRASIL a realizar ao envio de noticias, promoções e novidades por Email ou SMS. Caso queira suspender a referida autorização o Usuário deverá enviar email para o endereço eletrônico: contato@poupamaisbrasil.com.br. O prazo para
efetivação do “descadastro” é de até 48 (quarenta e oito) horas úteis.
É importante que os Usuários fiquem atentos com e-mails, sites e mensagens
falsas com chamadas para ofertas e descontos. Em caso de dúvidas entrem em
contato com o POUPA MAIS BRASIL, através do e-mail acima informado.
XXII. ATUALIZAÇÕES DESTES TERMOS E CONDIÇÕES

O POUPA MAIS BRASIL poderá, de forma unilateral, atualizar, a qualquer
tempo, qualquer item contido nestes Termos e Condições. Será válida a versão no
momento de utilização do Site pelo Usuário. Caso o Usuário não esteja de acordo com
a versão atualizada, poderá encerrar seu vínculo com o POUPA MAIS BRASIL por
meio de solicitação formal de exclusão da Conta no Site.
XXIII. REGISTRO PÚBLICO
O presente Termo se encontra registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de Vitória da Conquista, Estado de Bahia.
XXIV. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se, no que couber, exclusivamente, a legislação vigente no ordenamento
jurídico brasileiro.
XV. FORO
Fica eleito unicamente o Foro da Comarca de Vitória da Conquista, BA, Brasil,
para dirimir qualquer questão ou controvérsia oriunda ou resultante do uso do Site,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

