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TERMOS DE USO DA LOJA ALEX’S
Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a
Alex’s reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que
julgar conveniente sem a obrigatoriedade de fazê-lo em produtos já comercializados.
Os pesos, as dimensões, e os tipos de embalagens têm uma tolerância de ± 5%.
Nossa política de envio/entrega: o Cliente sempre escolhe a forma de envio.
Pode ser retirada na nossa empresa após liberação do nosso departamento financeiro,
transportadora, Correios ou entrega própria dependendo da localidade e acertos
comerciais.
Disposições gerais: Todo conteúdo da nossa loja online, inclusive este Termo
de Uso, poderão ser atualizados ou modificados a qualquer momento, cabendo ao
usuário efetuar a verificação dos mesmos sempre que efetuar um novo acesso.
A tolerância por eventual descumprimento de quaisquer dos itens do
presente instrumento não constituirá inovação e tampouco impedirá ou inibirá a
exigibilidade dos mesmos a qualquer tempo.
Em caso de dúvidas relativas à loja online o usuário deverá entrar em contato
através do email sac@alexs.com.br
O presente Termo de Uso serão interpretados segundo a legislação
brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo, SP,
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
qualquer dúvida, pendência ou litígio oriundo deste Termo de Uso.
A loja online tem como objetivo ser um centro comercial virtual para a
comercialização atacadista de produtos relacionadas aos produtos de nossa
fabricação.
Ao acessar http://www.alexs.com.br, o usuário adere automaticamente às
disposições constantes neste documento, denominado Termos de Uso, que deverá ser
estritamente respeitado.
Este Termo de Uso incorporam a Política de Privacidade e a Política de
Compra, Troca e Devolução, assim como demais regras ou termos que possam ser
dispostos em páginas específicas da loja online e/ou comunicados ao Usuário
mediante notificação.
Sobre o acesso/navegação: A loja online é melhor visualizada com uma
resolução mínima de 1024 pixels e é compatível com os navegadores: Microsoft
Internet Explorer, versão 7 ou superior; Mozilla Firefox versão 3 ou superior e Google
Chrome. Para visualizar alguns conteúdos disponíveis na loja online alexsprojetos, será
necessária a instalação do aplicativo Adobe Flash Player, além de recursos de Java
Script, cookies habilitados no browser e leitor de arquivos adobe PDF ou outro similar.
O Usuário é responsável por realizar a instalação/habilitação de tais recursos
em seu equipamento de acesso a loja, assim como por mantê-lo seguro, através da
utilização de ferramentas de segurança lógica, tais como antivírus e firewall.
Salvo disposição diversa ou notificação, a loja online procurará manter todo
o conteúdo disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com
base no horário oficial de Brasília. Todavia, não garante o acesso contínuo ou sem
interrupção ao site devido a problemas técnicos de hospedagem que não dependem da
da Alex’s. Eventualmente o site poderá não estar disponível devido a:
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a) manutenções técnicas e/ ou operacionais que exijam a retirada do site do ar ou
impossibilitem o seu acesso;
b) casos fortuitos ou força maior;
c) ações de terceiros que impeçam a disponibilização do site;
d) interrupção ou suspensão dos serviços prestados pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações;
e) ocorrências de falhas na transmissão e/ou roteamento no acesso à Internet, entre
outros.
A Loja online garante segurança e privacidade de identidade aos clientes
que fazem compras na loja virtual. Dados cadastrados como nome, endereço e número
de cartão de crédito são protegidos por sistemas avançados de criptografia.
A Alex’s respeita a sua privacidade ao efetuar seu cadastro conosco, tenha
sempre a certeza de que a privacidade e sigilo de seus dados serão respeitados dentro
dos mais rigorosos padrões de segurança na internet.
Qualquer dado fornecido por você, será armazenado apenas para utilização
interna da Alex’s, não sendo fornecido, cedido, emprestado nem comercializado de
nenhuma forma a terceiros para nenhuma outra utilização por mais privilegiado que
seja. Todos os cadastros efetuados para integrá-lo como nosso cliente, proporciona a
liberdade de cancelamento definitivo a qualquer tempo sem questionamentos da nossa
parte. Caso ainda reste alguma dúvida sobre a nossa política de privacidade sobre
cadastro, ou caso você deseje reportar alguma falha nossa no site, favor entrar em
contato pelo e-mail: sac@alexs.com.br
O site loja online tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à
segurança na proteção de dados, tendo instalado todos os meios e medidas técnicas
ao seu alcance para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado ou
subtração indevida dos Dados Pessoais recolhidos. Não obstante, o usuário deve estar
ciente de que as medidas de segurança relativas à Internet não são integralmente
infalíveis.
A Loja online reserva-se o direito de modificar a presente política para
adaptá-la a alterações legislativas ou jurisprudências, ou aquelas relativas às práticas
comerciais. Em qualquer caso, a Alex’s anunciará no site, por meio desta página, as
mudanças introduzidas com uma antecedência razoável à sua colocação em prática.
Os Usuários poderão exercer os direitos de acesso, cancelamento,
retificação e oposição, bem como têm reconhecido o direito de obterem informações
contatando.
Condições de compra e possível troca e/ou devolução de produtos com
efetivação de venda em até sete dias.
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