
Assinatura de semijoias 
 
 

 
 

KITBOX CLUB COMÉRCIO LTDA – ME 
Cnpj: 19.137.564/0001-07 

Email: sac@kitboxclub.com.br 
Site: www.kitboxclub.com.br 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“Plano Kitbox com 60% de desconto no primeiro mês” 

 

Este regulamento destina-se a estabelecer as regras e condições gerais da 

promoção “60% de desconto no primeiro mês” pela Kitbox Club Comércio Ltda, 

sociedade empresarial inscrita no CNPJ n° 19.137.564/0001-07, com sede na 

Rua Luiz Pantano, n° 62, Sala B, Limeira-SP  ao consumidor em geral, doravante 

denominado CLIENTE 

 

1 REGRAS DA PROMOÇÃO 

1.1- A CLIENTE que aderir à ao clube Kitbox, terá um desconto de 50% no plano 

basic (duas peças) R$39,90, usando como meio de pagamento cartão de crédito 

ou boleto bancário na primeira cobrança. 

1.2- Para fazer jus à promoção, a CLIENTE deve obedecer ao seguinte passo a 

passo: 

a. adicionar o plano ofertado, no carrinho de compras clicando no botão 

disponível no fim da página; 

b. concluir a assinatura, formalizando o seu pagamento via cartão de créditos ou 

boleto bancário; 

1.3- Cada CLIENTE só poderá fazer uma assinatura. 

1.4- Caso a CLIENTE faça mais de uma compra, as demais serão canceladas e 

o valor estornado para a cliente. 

1.5- Com a assinatura a CLIENTE passará a usufruir dos benefícios de sócia do 

Clube Kitbox. 

1.6- Caso queira permanecer no clube nos próximos meses a CLIENTE pagará 

nas próximas mensalidades o valor de R$99,90 pelo plano Basic. 

1.7- Cancelamento: o CLIENTE poderá cancelar a assinatura após 15 dias da 

data do pagamento contatando o Serviço de Atendimento da Kitbox 

(sac@kitboxclub.com.br) e solicitar o cancelamento sem multas. 

1.8- O cancelamento deve ser solicitado 05 (cinco) dias antes da cobrança da 

próxima mensalidade para evitar o faturamento do próximo mês. 
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1.9- Taxa de entrega: essa promoção não é acumulativa com promoções de frete 

grátis para nenhuma localidade. 

1.10- Não-cumulatividade: esta promoção não é cumulativa com quaisquer 

outras promoções, descontos, benefícios, compras na forma de presente (“gift”), 

indicação de amigos ou parcerias da Kitbox que estejam em vigor para a 

CLIENTE. 

1.11- Eficácia das cláusulas: a declaração de nulidade de qualquer cláusula 

deste instrumento não impede a vigência e eficácia das demais cláusulas, que 

permanecerão em vigor. 

1.12- Ciência do regulamento: a CLIENTE declara ter lido, entendido e que aceita 

todas as regras, condições e obrigações estabelecidas no presente termo, bem 

como do regulamento próprio do Clube Kitbox, o qual essa promoção também é 

submetida. 

1.13- Irregularidades: a KITBOX se reserva no direito de, a qualquer momento, 

suspender ou cancelar a conta do CLIENTE que descumprir quaisquer 

dispositivos contidos no presente instrumento ou que praticar atos fraudulentos.  

http://www.kitboxclub.com.br/

