21/11/2017

Gmail - Recebemos Seu Pedido

Cristina Tardaguila <ctardaguila@gmail.com>

Recebemos Seu Pedido
1 mensagem
Submarino <atendimento@submarino.com.br>
Para: ctardaguila@gmail.com

7 de fevereiro de 2017 12:46

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo. [J]

recebemos seu pedido: 03-492006586
Olá, Cristina
Recebemos o seu pedido número 03-492006586 e aguardamos a confirmação do pagamento.
Você receberá novos comunicados, por e-mail, sobre o andamento do pedido.

PRAZO DE ENTREGA: começa a contar após a confirmação do pagamento pela administradora do
cartão de crédito. Assim que isso ocorrer, enviaremos outro e-mail.
Lembramos que, a partir deste momento, não será possível:
alterar a forma de pagamento;
alterar o endereço de entrega.
Para cancelar o pedido acesse minha conta.
Não executamos:
montagem e desmontagem de produto e/ou portas e janelas para o transporte;
transporte pela escada ou içamento pelo lado de fora do prédio.

Entrega 1
PRODUTO
Mini Aurelio - O Dicionario Da Lingua
Portug. 8 Ed

PRAZO

QTD

Em até 6 dias úteis
após a confirmação do
pagamento*

1

VALOR

R$ 29,05

Valor da(s) mercadoria(s):

R$ 29,05

Valor do frete:

R$ 1,99

VALOR TOTAL DO PEDIDO

R$ 31,04

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=a443421653&jsver=2a08PQRW4f4.pt_BR.&view=pt&q=submarino&qs=true&search=query&th=15a190… 1/3
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Entrega 1
PRODUTO

PRAZO

QTD

VALOR

Valor da(s) mercadoria(s):

R$ 29,05

Valor do frete:

R$ 1,99

VALOR TOTAL DO PEDIDO

R$ 31,04

Rua São Clemente 262 - Botafogo
Bloco 2 Apt 610 - Em Frente À Rua Sorocaba
CEP 22260004 - Rio De Janeiro - RJ

O prazo de entrega é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Caso tenha escolhido a Entrega Atômica, para que seja feita no dia seguinte, o pagamento deve ser
confirmado até as 15h. Após as 15h, acrescentar 1 dia no prazo de entrega.
Dias úteis para entrega: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.
Excepcionalmente, entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.

Cartão de Crédito

CARTÃO: 549167####9770
Parcelado em 1 vez

Se preferir, você pode acompanhar o pedido pelo site.

- caso reste alguma dúvida, fale conosco.
- saiba mais sobre nossos Termos e Condições de Compra e Venda de Produtos.
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