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Regras de Aprovação
(aprovação feita exclusivamente por e-mail)
Leia com atenção antes de aprovar o conteúdo deste arquivo
* Verifique o layout do seu pedido na(s) próxima(s) página(s)*
Caso solicite correções, enviaremos o novo arquivo no próximo dia útil (24h úteis após).
2ª à 6ª, das 10hs às 17hs
APROVAÇÃO DA ARTE (apenas por e-mail)
atenção: APÓS APROVAÇÃO NÃO FAZEMOS ALTERAÇÕES
Caso o layout esteja correto e aprovado, responda este e-mail com sua aprovação.
(NÃO ACEITAMOS PEDIDOS DE MODIFICAÇÕES OU APROVAÇÕES POR TELEFONE OU WHATSAPP)

Se achar necessário fazer modificações, especifique os detalhes a serem alterados
antes de aprovar, por e-mail.
Ao responder com a aprovação, você declara que leu e corrigiu as provas de todos
os itens que foram enviados, estando ciente de sua responsabilidade sobre
os textos e desenhos aprovados, mesmo que eles sejam diferentes
dos enviados no questionário inicial.
IMPRESSÃO
Ao aprovar, declara que autoriza a impressão imediata de todos os itens,
isentando a 'Casamentos e Travessuras' de qualquer erro de diagramação,
ortografia e informações (ou falta delas) descritas nos layouts.
ARQUIVO APROVADO = ARQUIVO IMPRESSO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
* Proibida a reprodução sem autorização prévia. LAYOUTS EXCLUSIVOS.
* Variação de cor em até 20% dependendo do monitor de cada cliente.
Pedimos que verifique sempre através de um computador (nunca de celular ou tablet).
* Lembrando que guardamos seu layout por 2 (dois) anos,
caso tenha interesse de utilizá-lo em nossa loja no futuro.
*Arquivos impressos em datas diferentes poderão sofrer alteração de tonalidade.
*A compra de produtos não inclui o envio da arte aberta, vetorizada ou em
alta definição.
PRAZOS

* O prazo de envio do seu pedido é de 15 dias corridos
APÓS A APROVAÇÃO do layout final.
* Os contratos com menor prazo para a produção serão cumpridos conforme informações
recebidas anteriormente por e-mail.
atenciosamente

casamentos e travessuras

Sacolinha com alça de cetim / Medida 7,5x 7x 6,5
30 unidades
Alça preta

acabamento interno

acabamento interno

Tag redondo 5cm
2 furos e abertura

Tag quadrado 5cm
para grampear

Dobra
15 unidades

15 unidades

