
Informação importante referente à compra com cartão de credito em nossa loja. 
  
Para fazer o pagamento com sucesso da sua compra via cartão de credito vou passar 
algumas dicas importantes, primeiro: 
  
- Escolha o produto e adicione-o ao carrinho, desta forma: 
 

- Feito isto clique role a pagina para baixo e clique no botão finalizar a compra. 



- Logo após insira seu e-mail e depois clique em continuar. 

- Se você for um novo usuário, preencha os dados solicitados para o cadastro e também 
o endereço de entrega do seu pedido. Se já tiver cadastro em nossa loja basta inserir sua 
senha e fazer o login. 
  
(Obs.: A próxima imagem considera um cliente novo) 



- Após os dados completos, o próximo passo é Muito Importante se for pagar com cartão 
de crédito. 
  
- Insira os números do seu cartão; (16 digitos) 
-Validade do seu cartão; 00/00 (4digitos) 
- Escreva o NOME COMPLETO do titular do cartão. (Obs.: SEM ABREVIAÇÕES) 
- Código de Segurança; (CVV) 
- Escolha a Quantidade de parcelas; 
  
Feito isso, o próximo passo é ainda mais importante, veja as diferentes hipóteses: 



1 - Nesse 
caso, o 
Titular do 
Cartão de 
Credito é o 
mesmo 
Titular do 
Cadastro já 
realizado. 
 

2 – Nesse o Titular do Cartão de Credito é 

Diferente do Cadastro já realizado, então, 
deverá Marcar a opção sugerida:         Titular do 
cartão é diferente do cadastro, e preencher os 
seguintes dados conforme solicitado: 
CPF do titular, Data de Nascimento do Titular e 
Telefone do Titular 



3 – Após o Segundo passo ser feito, Caso 
o endereço da fatura do Titular do cartão for 
diferente do endereço de entrega, você deve 
marcar a opção: 

        Endereço do titular diferente do de entrega 

E preencher o endereço para entrega 
informando os dados de entrega completos 
conforme solicitados e mostrados na imagem 
seguinte. 





Caso o endereço de entrega seja o mesmo já 
previamente informado no preenchimento 
do cadastro, você não deverá marcar a 
opção: 
  

    Endereço do titular diferente do de entrega, 
 

e não precisará informar o novo endereço 
para entrega. 

 
Se quiser alterar sua 
forma de pagamento 

basta clicar na 
Opção Alterar forma de 
pagamento e todas as 
opções de pagamento 

disponíveis irão aparecer 
novamente e você volta 

ao passo inicial. 
 

Se você chegou até aqui com 
sucesso, e queira prosseguir, basta 

clicar em FINALIZAR COMPRA 


