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A Aquarela Baby trabalha somente com os melhores 
fornecedores e produtos para que você fique totalmente 
satisfeito com a sua compra.  

Porém, se por alguma razão o produto não atendeu suas 
expectativas, você poderá realizar a devolução ou a troca do 
mesmo, de acordo com o que prevenção da Lei.  

Solicitação de troca ou devolução 
  
Resposta: Em caso de encomenda onde seu produto vem por 
envio internacional, ao receber o pacote pelos correios, 
observe bem a embalagem, no caso tenha alguma alteração 
não receba, pois, o mesmo poderá vir faltando algum item, e  
produtos com esse problema a empresa não se responsabiliza 
já que ela foi enviada de forma correta. Para solicitar a 
troca ou devolução de seu produto e simples e rápido, basta 
estar na embalagem correta e com todos os acessórios em 
perfeito estado, chegando até a Aquarela Baby, terá um 
prazo de 05 (cinco) dias uteis para que seja analisado o 
produto.  
 
Você será avisado por telefone ou por e-mail sobre a troca 
de seu produto, podendo ter seu dinheiro reembolsado nos 
mesmos critérios de pagamento, vale-compra no valor ou a 
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escolha de outro produto. Todos os gastos com devolução do 
e envio são por conta dos clientes, salvo produtos 
defeituosos.  

Prazo para solicitação ou de Troca ou Devolução por motivo 
de Arrependimento da compra?  

Resposta: Você possui até 07 dias corridos, após o 
recebimento do produto, para solicitar a troca ou devolução 
o caso seu produto esteja sem uso. Após esse prazo a troca 
não será mais efetuada. No caso de encomendas 
internacionais, não e feito a devolução do valor, pois assim 
que o cliente faz seu pedido, já enviamos automaticamente 
para a fábrica e a mesma faz o envio do produto.  
Erro na entrega, produto ou embalagem avariada  
 
Resposta: Caso você tenha recebido seu produto com 
qualquer divergência, tais como, embalagem aberta ou 
avariada, falta de acessórios ou produto em desacordo com 
adquirido, comunique imediatamente, em no máximo 24 horas 
após o recebimento.  
 
Produto com defeito SEM USO?  
 
Resposta: Caso você tenha recebido seu produto com alguma 
suposta falha ou defeito comunique imediatamente. Você 
possui até 07 dias corridos, após o recebimento do produto, 
para solicitar a troca ou devolução caso seu produto  
esteja sem uso.  
 
Produto com defeito APOS USO?  
 
Resposta: Os produtos comercializados pela Aquarela Baby 
possuem 07 dias de garantia. Se após uso do produto, 
identificar qualquer tipo de falha ou defeito, você deverá 
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contatar a nossa Central de Relacionamento, através do e-
mail:  
contato@aquarelababy.com.br ou (21) 3579-1015 
 
Condições do produto para troca ou devolução?  
 
Resposta: O produto deve ser devolvido sem uso, em sua 
embalagem original, acompanhado dos manuais, acessórios. 
Todos os produtos devolvidos passam por uma análise do 
Controle de Qualidade Aquarela Baby no momento que 
chegam ao nosso Centro de Distribuição, a qual poderá levar 
até cinco dias uteis. O produto desejado para troca e/ou a 
restituição do valor pago só será liberado após aprovação do 
nosso Controle de Qualidade. 


