Termos e Condições
Registo
Para efetuar as suas compras através do site o utilizador deve registar-se
previamente como cliente preenchendo o formulário onde deve facultar com
exatidão os seus dados pessoais como nome, morada, e-mail, contacto telefónico,
NIF, etc. Estes dados são fundamentais para o envio e entrega da sua compra.
Ser-lhe-á atribuída uma palavra passe que ficará exclusivamente associada ao seu
e-mail e que deverá usar, como login, para identificar e autenticar a sua identidade
na realização de qualquer encomenda.
Encomenda
Pode efetuar a sua encomenda de uma forma prática, escolhendo os brinquedos e
adicionando-os ao carrinho de compras.
Para mais facilmente chegar ao produto que pretende, pode utilizar os critérios de
pesquisa, limitando assim o número de brinquedos exibidos para escolha.
Depois de ter todos os brinquedos que pretende no seu carrinho de compras deve
finalizar a sua encomenda. Será remetido para uma página com o Resumo de
Encomenda onde deverá confirmar toda a informação da compra que está a efetuar
e clicar em "Confirmação" para tornar a sua encomenda como válida e avançar
para o pagamento da mesma.
Preços
Todos os preços dos brinquedos expostos no site NiBrinca incluem IVA à taxa legal
em vigor e não incluem os valores dos portes, sendo estes calculados no passo final
de confirmação da encomenda.
Os preços apresentados podem ser alterados sem aviso prévio e com efeitos
imediatos após a sua publicação no site, sendo válidos para vendas feitas a partir
dessa data.
Artigos
Nem todos os artigos expostos estão disponíveis para venda imediata no momento
da encomenda. Caso algum artigo esgote ou não esteja disponível para entrega
imediata será enviado um e-mail ao cliente com essa mesma informação. Caso
efetue o pagamento da sua encomenda e posteriormente a mesma seja cancelada
por falta de stock a NiBrinca procederá à devolução total do valor recebido, através
de transferência bancária, bastando, para tal, que nos indique o seu NIB.
Algumas imagens apresentadas no site poderão incluir adereços ou acessórios para
mostrar o produto na sua funcionalidade os quais não se incluem no preço indicado
do produto nem estão disponíveis par comercialização.
Expedição e Embalagens
Os nossos produtos terão bom acondicionamento e transporte seguro. Deverá
sempre verificar, no ato da entrega, que o produto se encontra em boas condições.
Caso verifique algum problema, deverá devolver-nos o produto com a indicação da
evidência de más condições de transporte para que possamos verificar e tratar da
sua substituição. A fatura relativa à sua compra poderá acompanhar a encomenda
ou seguir por CTT após expedição da encomenda. Em qualquer dos casos deve
guardar a mesma uma vez que serve como comprovativo de compra e para efeitos
devolução.

