Com a finalidade de proteger os seus próprios interesses, leia atentamente
as condições antes de finalizar a compra de qualquer serviço através do
nosso site. Se durante o processo você tiver alguma dúvida ou se estiver
inseguro em relação a algum ponto, não deixe de nos escrever:
contato@studiopinoos.com
( Os Termos e Condições de Venda são regidos pela Lei de Defesa do
Consumidor (LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990).
TERMOS E CONDIÇÕES
1. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1.1. As informações pessoais ou comerciais inseridas em nosso site pela
Contratada serão registradas em nosso banco de dados são consideradas
confidenciais e não sujeitas à comercialização, publicação, cessão ou troca,
sendo gerenciadas exclusivamente pelo Studio Pinoos.
1.2. Todos os pagamentos efetuados em nosso site são gerenciados pelo
PagSeguro E Paypal, sendo todas as informações de natureza financeira
administradas e armazenadas por essas empresas, sem interferência de
qualquer natureza por parte do Studio Pinoos. Ao terceirizar esse serviço
para empresas reconhecidas e especializadas na área de operações
financeiras pela internet, pretendemos oferecer e propiciar, além de opções
personalizadas de pagamento, maior segurança às transações online.
2. DO OBJETO DO CONTRATO
2.1 O objeto do presente Contrato é a prestação por parte da Contratada do
serviço de elaboração do projeto de design de interiors e/ou arquitetura, de
acordo com as especificações contidas no site, tendo como base as
informações prestadas pela Contratante, ao preencher o formulário e
finalizar a contratação do serviço, informações essas que passarão a integrar
o presente Contrato para todos os efeitos legais.
3. DO PRODUTO A SER ENTREGUE
3.1. A Contratada entregará, por via digital, o projeto de design de interiores
e/ou arquitetura, composto dos itens especificados no site de acordo com o
serviço contratado.
3.2. A Contratada não irá fornecer nenhum projeto de especificação técnica,
tais como: planta de elétrica e hidráulica, ou planta de construir demolir que
acarrete em mudança estrutural ou de acréscimo e remoção de paredes,
portanto, o projeto de design de interiores fornecido pela Contratada não
poderá ser utilizado para execução de obra. Para tal se faz necessário a
contratação de um projeto arquitetônico com RRT e RRT da obra.
3.3. Após a entrega do produto novas solicitações deverão ser objeto de nova
contratação, excetuada uma duas revisões do projeto de design de interiores,
que poderá ser solicitada sem ônus pela Contratante, em até 5 (cinco) dias
após a entrega.
3.4. Quaisquer dúvidas sobre o produto contrato poderão ser enviadas ao email contato@studiopinoos.com

4. DO PREÇO DOS SERVIÇOS
4.1. O preço dos serviços será definido por metragem. O Studio Pinoos se
reserva o direito de alterar os preços sempre que achar necessário, o que
não altera os pedidos já em andamento.
4.2. O preço final do projeto é aquele estabelecido no momento final da
compra, já que é de responsabilidade do Contratante.
5. DOS DESCONTOS E PROMOÇÕES
5.1. O Studio Pinoos se reserva o direito de criar ou extinguir descontos ou
promoções ao seu exclusivo critério, sem prévia comunicação, respeitados os
negócios já realizados e honrados todos os compromissos assumidos.
5.2. O Studio Pinoos se reserva o direito de modificar, retificar, subtrair e
acrescentar conteúdo ao site e aos Termos, sem prévia comunicação,
aplicando-se este dispositivo à alteração de preços e descritivos.
6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Ao fornecer os dados cadastrais ao Studio Pinoos e os dados
necessários para concluir a compra à operadora financeira escolhida, o
Contratante confirma e compromete-se que as informações contidas no
Pedido são verdadeiras e precisas, e que o Contratante está devidamente
autorizado a utilizar o cartão de pagamento.
6.2. Eventual não aceitação do pagamento pela Operadora Financeira será
impedimento para conclusão da negociação, sem qualquer direito às partes
de qualquer tipo de indenização.
7. DA ENTREGA
7.1. Todos os prazos passam a correr a partir da data de confirmação do
pagamento pela Operadora Financeira, e serão conforme especificados em
cada serviço.
8. DOS RISCOS
8.1. Na contratação do Serviços “décor book” e “mude por dentro”, uma
vez ocorrida a entrega book detalhado do projeto, a responsabilidade pela
execução das soluções propostas e compra dos produtos sugeridos é inteira
responsabilidade do Contratante.
9. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE
9.1. Em caso de cancelamento por parte do Contratante, após a confirmação
da compra, devolveremos 80% do valor total pago pelo serviço em até 30
dias (úteis), ficando os 20% para o Studio Pinoos utilizados para
pagamentos devido a custos administrativos.

10. DAS COMUNICAÇÕES
10.1. Todas as comunicações serão feitas de forma eletrônica através de email.
10.2. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação em relação ao projeto de
design de interiores e/ou arquitetura deverá ser encaminhada para a
Contratada.
11. DA CELEBRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A Contratante declara concordar e reconhecer que o presente
CONTRATO será considerado automaticamente celebrado e formalizado,
passando a vigorar entre as partes para todos os fins e direito, após efetuar a
Conclusão do Pedido com o respectivo pagamento no website.
12. DO FORO
12.1. As partes elegem de comum acordo para dirimir toda e qualquer
demanda oriunda do presente Contrato o Foro da Cidade do Rio de Janeiro,
por mais privilegiado que outro seja.

