
Contrato de Compra e Venda - FairyTales byT 

 A compra de qualquer produto na loja virtual www.fairytalesbyt.com, de propriedade da Tatiane 

Fagundes Comércio de Vestuário e Acessórios., inscrita no CNPJ sob o nº. 35.185.159/0001-02, com 

sede na Rua Lima Barreto, 1495, Curitiba, PR, CEP: 81530-410ou através do Suporte a Vendas da 

Fairytales by T, implica na concordância por parte do consumidor com todos os termos e condições do 

presente Contrato de Compra e Venda de Produtos (“Contrato”). Considerando que: (i) A FairyTales byT 

é uma empresa cujas principais atividades consistem na comercialização de produtos via internet ou 

através de telemarketing; (ii) O Usuário é pessoa física ou jurídica, regularmente inscrita no CPF/MF ou 

CNPJ/MF, com cadastro corretamente preenchido, cujas informações tenham sido validadas pela 

FairyTales byT; e (iii) O Usuário declara estar agindo de boa-fé e no gozo de sua capacidade civil para 

celebrar o presente Contrato, declarando que compreendeu, leu e está de acordo com todos os termos 

e condições aqui previstos. DOS PROCEDIMENTOS DA COMPRA E VENDA Cláusula Primeira: Após efetuar 

uma solicitação de compra de produtos na loja virtual ou através do Suporte a vendas da FairyTales byT, 

o Usuário deverá aguardar o recebimento de notificação via e-mail em que será informado sobre a 

confirmação da transação comercial solicitada (“Compra e Venda”). Parágrafo Primeiro: A FairyTales byT 

se reserva ao direito de não confirmar a Compra e Venda nos casos de (i) Usuário com informações 

cadastrais incorretas ou inválidas, (ii) entregas a serem realizadas fora das áreas de entrega 

disponibilizadas pela FairyTales byT no ato da Compra e Venda, (iii) fraude, má-fé, descumprimento de 

quaisquer das condições e políticas do site, abuso de direito, e/ou demais situações que impliquem em 

violação de dispositivos legais ou enriquecimento ilícito por parte do Usuário, e/ou (iv) nas demais 

hipóteses previstas de acordo com a legislação aplicável. Cláusula Segunda: O valor da Compra e Venda 

estará presente no e-mail de confirmação da mesma, sendo que ao Usuário serão disponibilizadas as 

formas de pagamento previstas no site www. FairyTales byT.com no ato da Compra e Venda. Parágrafo 

Primeiro: O pagamento pela modalidade de cartão de crédito poderá não ser aprovado caso haja 

inconsistência de dados do titular. O boleto bancário gerado para pagamento terá validade de 03 (três) 

dias úteis, sendo automaticamente cancelado após o decurso do referido prazo. DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES Devolução por Arrependimento Cláusula Terceira: A devolução de produtos por 

arrependimento poderá ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos, contados após o recebimento dos 

produtos (“Arrependimento”). Parágrafo Primeiro: Para exercer o Arrependimento o Usuário deverá 

efetuar login no site da FairyTales byT, acessar o link “Minha Conta” e selecionar “Troca e Devolução”, 

onde terá acesso a todas as Compras e Vendas realizadas, poderá ver os produtos adquiridos e optar por 

“Trocar/Devolver”. Feita a opção, o Usuário deverá preencher um breve formulário e aguardar o 

recebimento da confirmação da troca ou devolução por e-mail. Parágrafo Segundo: O Usuário poderá 

optar por (i) ser ressarcido pelo valor da Compra e Venda, sendo que tal ressarcimento será realizado 

por meio da mesma modalidade de pagamento utilizado no ato da Compra e Venda, ou (ii) receber vale 

compras que poderá ser utilizado no site da FairyTales byT em até 180 (cento e oitenta) dias contados 

da sua emissão, em valor equivalente ao valor da Compra e Venda. Em ambas hipóteses previstas neste 

parágrafo, o Usuário deverá receber o valor equivalente à Compra e Venda, que incluirá o valor pago 

pelo frete, se aplicável. Parágrafo Terceiro: A devolução prevista nesta cláusula, somente será aprovada 

pela FairyTales byT. 


