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Produtos - Pronta Entrega 
 
Arrependimento da Compra / Produto 
 
Direito de arrependimento: Que será feito pelo mesmo canal 
utilizado para a compra, significa a rescisão da compra ou 
contrato não acarreta custos ao comprador. A Aquarela Baby 
receberá com todo respeito o arrependimento da compra e 
informará o mais rápido possível o departamento financeiro que  
utilizado na compra, a fim de solicitar o estorno do valor pago. 
Cancelamento da Compra. 
 
Direito de Cancelamento: 
Caso o produto não tenha lhe agradado, você pode solicitar o 
cancelamento da compra pelo telefone ou pelo e E-mail:  
contato@aquarelababy.com.br 
 
Somente o titular do pedido pode solicitar o cancelamento em 
até 7 dias úteis. 
 
Direito do Cancelamento / Arrependimento: Todo Cliente tem o 
direito ao cancelamento ou arrependimento de sua compra e 
Aquarela Baby trata esse assunto com total respeito. No caso 
de produto sob encomenda o cliente segue as recomendações: 
O cliente entra em contato com a Aquarela Baby fazendo a 
solicitação de seu cancelamento/arrependimento; 
 
A Aquarela Baby suspenderá o pedido do cliente no sistema; 
 



Aquarela Baby 
Estrada da Iaraquã, 680 – Campo Grande – Rio de Janeiro-RJ 

Telefone: 21 3579-1015 

Ao chegar a encomenda na residência do cliente, o mesmo 
deverá encaminhar ao escritório da Aquarela Baby com os 
custos de responsabilidade da Aquarela Baby, na mesma 
embalagem da fábrica, sem sinais de abertura ou qualquer tipo 
de violação, no seguinte endereço: Aquarela Baby, AC Campo 
Grande, Estrada da Iaraquã, 680, Campo Grande, CEP: 23047-
160, Rio de Janeiro – RJ. 
 
Ao chegar o pedido no escritório da Aquarela Baby, será 
realizado o procedimento escolhido pelo cliente, sendo crédito 
em nosso site no valor da compra ou devolução (pedimos a 
gentileza de observar as normas para devolução em nossa 
Página: Trocas e devoluções 
 
Nosso Site, Seu Estilo, Sua Loja 
 


