Termo de Aceite Comercial
1.

O cliente participante do p”Projeto Abraço da Embelleze Digital”, doravante denominado “Projeto”
- https://www.embelleze.com/abraco-da-embelleze-digital - ao contratar a Loja Digital da Getnet
terá 100 (cem) produtos selecionados pela Embelleze que serão cadastrados na Loja Digital, pela
Getnet, para serem comercializados pelo Cliente.

2.

Todos os produtos da Embelleze que estarão disponíveis na Loja Digital do Cliente deverão ser
adquiridos pelo próprio Cliente junto a Embelleze, para que possam ser comercializados em sua
Loja Digital.

3.

É de responsabilidade do Cliente: (i) o cadastramento dos preços dos produtos; (ii) a atualização
de seu estoque; e (iii) a atualização das demais funções de personalização dos produtos e da Loja
Digital.

4.

Enquanto o Cliente estiver participando do Projeto e possuir a Loja Digital da Getnet, o Cliente
deverá cumprir as seguintes contrapartidas, pelo período mínimo de 12 (doze) meses:
a.
b.
c.
d.

Possuir um mix mínimo de 40 (quarenta) produtos Embelleze em seu portifólio na Loja
Digital.
Exibir 01 (um) Ful Banner da Embelleze na Home da Loja Digital com atualização Mensal,
que será disponibilizada pela Embelleze e pela Getnet.
Manter na sua Loja Digital uma categoria de produtos Embelleze
Inserir pelo menos um produto Embelleze na vitrine de Lançamentos na Home na Loja
Digital

5.

No rodapé da Loja Digital do Cliente participante do Projeto deverá constar os Logos Embelleze,
Getnet e Abraço da Embelleze Digital assinando a página;

6.

Para o recebimento dos valores das vendas dos produtos disponibilizados na Loja Virtual o Cliente
deverá credenciar-se aos serviços de adquirência da Getnet, de acordo com as instruções que
serão repassadas ao Cliente durante a jornada de contratação da Loja Digital da Getnet.

7.

Os Clientes participantes do Projeto terão as seguintes Condições Comerciais ao contratarem a
Loja Digital e os Serviços de Adqurência da Getnet, pelo período de 12 (doze) meses a contar da
data de sua contratação:

Condição Comercial Adquirência Getnet
Crédito à vista 2,80%
Recebimento em 31 dias
Crédito 2 – 6 vezes 3,00%
Recebimento em 31 dias + 30 dias por parcela
Crédito 7 – 12 vezes – 3,15%
Recebimento em 31 dias + 30 dias por parcela
Anti Fraude R$ 0,40 por transação
Mensalidade Loja Digital R$ 39,00 / mês
Este valor será descontado direto da Agenda de Recebíveis do Cliente.

