
 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Bem-vinda à La Lune Boutique - Moda Feminina Online! 

A prestação de serviços da La Lune Boutique está sujeita às condições listadas nesta página. Ao visitar o site ou 

comprar na La Lune Boutique, você automaticamente aceita essas condições. Leia com cuidado essas condições, que 

detalham o que nossos usuários podem esperar de nós e o que esperamos de nossos usuários. Ao acessar qualquer 

seção do site da La Lune Boutique, você aceita o contrato vinculante e os termos estabelecidos abaixo. 

 

SUA CONTA NA LA LUNE BOUTIQUE 

A LA LUNE BOUTIQUE reserva-se o direito de, à sua discrição, recusar o serviço, encerrar contas, remover ou editar 

conteúdo e cancelar pedidos sem prévio aviso. 

Todas as transações são analisadas por nossos atendentes e pelo sistema de vigilância virtual. 

 

CONTEÚDO, FOTOS, DESCRIÇÕES E AFINS 

Todo o design do site, textos, gráficos, logotipos, ícones, imagens, vídeos, a seleção e organização dos mesmos são de 

propriedade da La Lune Boutique. Não é dada permissão para copiar e reproduzir para fins comerciais sem a prévia 

autorização da La Lune Boutique. Todo o material e informação apresentados pela La Lune Boutique se destina a ser 

utilizado para fins informativos e descrição de produtos. O uso deste site está sujeito a estes termos e condições. Este 

site é apenas uma loja online de roupas femininas. A La Lune Boutique não acompanha, aprova ou tem qualquer 

controle sobre qualquer conteúdo de terceiro. A La Lune Boutique não garante, endossa ou aprova com precisão ou 

integridade de qualquer conteúdo de Terceiros. Não nos responsabilizamos por nenhum ato de terceiros em relação à 

La Lune Boutique. 

 

DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS 

As mercadorias selecionadas pelo CLIENTE durante a navegação na La Lune Boutique e colocadas na sua sacola de 

compras somente serão reservadas e retiradas do estoque da La Lune Boutique após a conclusão do pedido. A La Lune 

Boutique não será responsabilizada se, no ato da conclusão do pedido, a mercadoria não estiver mais disponível. 

As mercadorias expostas na La Lune Boutique possuem número limitado de exemplares. Como disponibilizamos 

poucas unidades, a La Lune Boutique não garante a reposição de mercadorias em seu estoque.  

 

PREÇOS 

Todos os preços das mercadorias indicados através da La Lune Boutique incluem os impostos que incidem na venda. 

Porém, nestes preços não estão incluídos os custos correspondentes à entrega (frete) das mercadorias, que será 

informado no momento da conclusão do pedido. 

  



RESPONSABILIDADE DA LA LUNE BOUTIQUE 

As informações sobre preços e disponibilidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A La Lune Boutique NÃO 

SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES DE CONEXÃO COM O USO DO SITE. Este site foi 

criado e é controlado por La Lune Boutique Moda Feminina Online e reserva-se o direito de fazer mudanças em seu 

site, em sua política de privacidade e nos termos e condições a qualquer momento, sem aviso prévio. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS NA LA LUNE BOUTIQUE 

As descrições dos produtos oferecidos pela La Lune Boutique são as mais corretas possíveis sobre o produto em 

questão. Se um produto vendido pela La Lune Boutique  não corresponder à descrição fornecida, solicitamos que o 

devolva sem uso e em perfeitas condições. Os produtos apresentados neste site podem ser encomendados e 

entregues somente dentro do Brasil desde que seja uma área coberta pelos Correios. 

Alguns produtos possuem imagens meramente ilustrativas, para que os usuários possam ter ideia de tamanho ou 

capacidade dos produtos. 

Quando realizar uma compra na La Lune Boutique, leia cuidadosamente a descrição de cada do produto desejado, 

antes de finalizar a compra, e em caso de dúvidas, mande um e-mail para: contato@laluneboutique.com.br, ou entre 

em contato pelos outros canais de comunicação disponíveis na página "Atendimento". 

 

CORES DOS PRODUTOS VENDIDOS NA LA LUNE BOUTIQUE 

A La Lune Boutique tenta reproduzir e exibir com precisão as cores dos produtos da loja virtual, mas sabemos que as 

cores reais dos produtos estão sujeitas a pequenas variações por conta do seu monitor. Cada monitor está 

configurado de uma forma diferente, se houver dúvidas quanto as cores e tamanhos, mande um e-mail para: 

contato@laluneboutique.com.br, ou entre em contato pelos outros canais de comunicação disponíveis na página 

"Atendimento". 

 

PRODUTOS EM PROMOÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

As promoções e liquidações serão válidas enquanto houver estoque disponível dos produtos remarcados. Todos os 

produtos estão sujeitos à disponibilidade de entrega conforme o estoque. 

 

PROTEÇÃO À FRAUDE E ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS 

Como parte de nossos procedimentos de proteção à fraude ou outros tipos de atividades não autorizadas, nos 

reservamos no direito de recusar a processar uma compra, devido à suspeita de fraude, ato ilícito, atividade ilegal ou 

em casos que haja suspeita de má fé. Caso ocorra alguma suspeita, podemos rejeitar o seu pedido e cancelar a sua 

compra, sem aviso prévio, ou ainda o nosso SAC pode entrar em contato com você no número de telefone fornecido 

no cadastro para confirmar os seus dados. Também nos reservamos o direito de cancelar quaisquer contas, pedidos 

ou se recusar a enviar para determinados endereços, devido à suspeita de fraude, ato ilícito, atividade ilegal ou em 

casos que haja suspeita de má fé. Nós tomamos essas medidas para proteger os nossos clientes, bem como nos 

proteger de fraude ou atividades não autorizadas. Todos esses procedimento serão realizados sem aviso prévio ao 

cliente. 

Fique por dentro das novidades e receba ofertas exclusivas por e-mail. 


