
1 - A legalidade dos dizeres, da propriedade ou registro da marca utilizada nos produtos oriundos deste pedido, bem
como a utilização destes serão de total responsabilidade do cliente.
2 - Não serão garantidas cores absolutamente iguais às amostras fornecidas ou pantones escolhidos pelo cliente.
Serão produzidas na tonalidade mais próxima por haverem distorções nos arquivos, marcas de tintas e tipos de papéis.
3 - Poderão haver pequenas distorções de tons entre as embalagens fabricadas, por diferenças de cargas de impressão
inicial e final, principalmente em pedidos com tiragens pequenas (até 5.000 unidades).
4 - Arte aprovada pelo e-mail não terá como padrão de cor o tom que aparecer no monitor ou impressão em deskjet,
Serão seguidos os padrões de cores de pantone ou amostras fornecidos pelo cliente em seus tons mais próximos.

5 - A quantidade entregue deste pedido, bem como o valor total final a ser pago poderá oscilar em até 10%

da quantidade pedida por se tratar de produto personalizado.  Nao serão aceitas devoluções do excedente

e a fábrica não será obrigada a fornecer a quantidade faltante (desde que dentro dos 10% de oscilaçao).

A cobrança do excedente, caso haja, será feita através de boleto bancário para 28 dd pós faturamento final.
6 - Por motivos técnicos, as dimensões estão sujeitas a ligeiras alterações. 
7 - Por se tratar de produto personalizado, somente será aceita devolução no caso de erro de produção comprovada,
a ser analisado pela fábrica.
8 - O prazo de entrega descrito neste pedido fica condicionado à aprovação total do pedido, aprovação do
layout e do cadastro do cliente.  Atrasos causados pelo cliente não serão obrigatoriamente compensados pela fábrica.
9 - No caso de cancelamento deste pedido pelo cliente, sem causa comprovadamente justa, o mesmo se compromete a  
pagar pelas despesas realizadas com desenhos, matrizes e/ou outros custos operacionais.
10 - Não nos responsabilizamos por erros ortográficos em textos, endereços incompletos ou errados e desacordo com 
logotipos enviados e/ou aprovados pelo cliente ou por responsável designado por este.
11 - Em embalagens coloridas (impressas na totalidade)  poderão ocorrer desgastes.
12 - Em caso de falta de pagamento dos boletos ou devolucão dos cheques emitidos, os mesmos serão encaminhados
para cartório/protesto sem prévio aviso ao cliente.
13 - Não será aceita devolução de mercadoria por inadimplência do cliente por se tratar de produto personalizado.
14 - O cliente cede integralmente os direitos de imagem do produto fabricado para fins promocionais
veículos de propaganda, midia impressa e digital, site e e-mail ou como amostras que atestem a qualidade dos produtos.
15 - Em caso de pedido programado não serão aceitos cancelamento, adiamento da programação ou alteração da arte ou modelo
antes da sua conclusão, pelo produto já estar semi-pronto, impossibilitando alterações ou descarte e pelo preço combinado ser
baseado na totalidade da produção para entrega e faturamento do mesmo, salvo se autorizado expressamente pela Sacolas.net
16 - No caso de necessidade de prova ou amostra os custos correrão por conta do comprador e o valor será informado no
ato da venda, devendo ser pago antecipadamente.
17 - Os títulos (boletos) resultantes desta venda poderão ser negociados em instituição financeira de livre escolha da Sacolas.net
18 - As vendas com frete CIF (por conta do emitente) referem-se a uma tentativa de entrega, caso haja necessidade de reentrega
por questões exclusivas do cliente os custos correrão por conta do destinatário, em transportadora de nossa escolha.
19- Em caso de realização de entrega parcial não será aceito cancelamento do saldo do pedido.

20- Por questões técncas e/ou disponibildade do fabricante a gramatura do papel do produto entregue pode oscilar em 12% (para 

mais ou para menos) em relação ao papel descrito no pedido e/ou no orçamento.

21- Fica eleito o foro de São Paulo (SP) para dirimir demandas sobre este.

22 - Os vencimentos dos boletos de pedidos faturados a partir de sua aprovação não estão vinculados à data efetiva de sua entrega,

pois esta modalidade não inclui custo financeiro para o cliente e é mera liberalidade para facilitar um pagamento que deveria ser 

antecipado.  Portanto caso haja inadimplemento o financeiro poderá bloquear a sua entrega até que a pendência seja quitada e caso 

a entrega se dê posterior ao vencimento dos boletos os mesmos não serão prorrogados.

www.sacolas.net

11 4075-1996    -    vendas@sacolas.net   

instagram:@sacolasnet    facebook: @sacolas.net            

whatsapp:  11 97549-3016Condições Gerais


