INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

I - CONDIÇÕES GERAIS
1. PARTES

4.2 Os valores descritos pela compradora no
sistema de compras são para cards em perfeitas
condições (sem marcas de uso), nos idiomas
português ou inglês, e somente nas edições
especificadas.
Caso existam marcas de uso, a loja irá reclassificar
os cards conforme abaixo:

1.1. De um lado a empresa qualificada abaixo no
Título II, doravante denominada “COMPRADORA”,
proprietária de uma estrutura de serviços
relacionados à comercialização de Cards e Games
pela
internet,
através
do
site: • Marca de uso leve - Redução de 25% do valor a ser
www.magicbembarato.com.br oferecendo aos
pago pela compradora.
visitantes e clientes, vasta quantidade e variedade • Marca de uso moderada - Redução de 50% do valor
de decks, boosters, lotes de cards e acessórios.
a ser pago pela compradora.
• Marca de uso severa - Redução de 70% do valor a
1.2. De outro lado, qualificado abaixo no Título III, a
ser pago pela compradora.
seguir denominado simplesmente "VENDEDOR";
• Card Danificado - Redução de 90% do valor a ser
pago pela compradora.
2. OBJETO DO CONTRATO
4.2.1 A ferramenta de venda online não faz
2.1. Constitui objeto deste Contrato a
distinção entre cards regulares e foils não havendo
comercialização de Cards avulsos e lotes de cards,
diferença no valor estabelecido pelo sistema.
pelo site: www.magicbembarato.com.br
4.2.2 Os cards enviados em idiomas diferentes de
2.2. Integram o Contrato, para todos os efeitos,
Português/Inglês ou em edições diferentes das
além destas Condições Gerais, as REGRAS GERAIS
discriminadas no sistema de compras serão
DE COMPRA e anexos, se houver.
reavaliados por nossa equipe e terão seus preços
reajustados
conforme
os
interesses
da
3. INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTO
COMPRADORA.
3.1. O procedimento de compra seguirá as etapas
da venda online a seguir descritas:
Passo 1 - Cadastro dos Dados do VENDEDOR
conforme solicitado no formulário de cadastro.
Passo 2– Listagem dos CARDS, carta a carta, de
forma avulsa, utilizando a ferramenta “Busca
Avançada”.
Passo 3– Nos casos em que os cards a serem
vendidos não constem da ferramenta de busca, o
VENDEDOR poderá vendê-los como lote de cards,
separando os cards comuns, incomuns e terrenos
básicos (em lotes de 100), e raros (em lotes de 10)
e fazer a venda através do menu lateral: "LOTES DE
CARDS";
Passo 4– Caso não haja tempo para listar os cards
no sistema, ou caso o VENDEDOR queira vender
toda sua coleção, o VENDEDOR deverá fazer o envio
de todos os cards para a COMPRADORA através dos
Correios, ou entregar pessoalmente no endereço
constante do Título II.
3.2 Fica ajustado entre as PARTES que o custo de
envio dos cards para a COMPRADORA, assim como
a garantia da entrega, é por conta e
responsabilidade do VENDEDOR.
3.3 a COMPRADORA orienta que o envelope/pacote
seja enviado com SEGURO.
3.4
A COMPRADORA não se responsabiliza
pelo envelope/pacote, ou pelos itens que estiverem
no envelope/pacote, bem como fica isenta ainda de
responsabilidades pelo extravio, roubo, danos, ou
perda do envelope/pacote até o seu efetivo
recebimento.
4. REGRAS GERAIS
4.1. Os CARDS deverão ser listados um a um ou
relacionados em lotes conforme descrito no item
INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTO.

4.3 Os cards que sofrerem reajuste de valores só
serão devolvidos mediante as condições
especificadas nas REGRAS GERAIS e no item 4.7.2
desse instrumento

6. DAS DECLARAÇÕES DO VENDEDOR
O VENDEDOR declara e garante, para todos os fins
de direito e sob as penas da lei:
6.1. Possuir capacidade jurídica para celebrar este
contrato;
6.2. Ter fornecido dados próprios, válidos e
verdadeiros;
6.3. Estar ciente de que os dados cadastrais ficarão
disponíveis na base de dados da COMPRADORA;
6.4. Ter condições financeiras para arcar com os
pagamentos, custas, despesas e ressarcimentos
decorrentes deste CONTRATO;
6.5. Ter conhecimento do teor das cláusulas deste
CONTRATO e estar ciente e de pleno acordo com os
termos e condições aqui estabelecidos;
6.6 Ter total conhecimento da procedência das
cartas.
7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. O foro do presente Contrato é o da Capital do
Estado de São Paulo, cujo endereço consta no Título
II, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

4.4. Os Cards listados ou relacionados pelo
VENDEDOR no sistema da loja deverão ser
entregues via Correio ou pessoalmente no endereço
da COMPRADORA em até 7 (sete) dias da data em
que foram listados para venda no site
www.magicbembarato.com.br sob pena de não
aceitação por parte da COMPRADORA ou serem
reavaliados de acordo com a cotação do dia da
conferência.

II – MAGICBEMBARATO – CARDS & GAMES

4.5.
O
VENDEDOR
deverá
incluir
no
envelope/pacote uma cópia do e-mail da solicitação
de compra, cópia deste instrumento devidamente
preenchido e assinado no Titulo III e ordenar os
cards separados por coleção, e por cor e ordenar os
cards de acordo com a ordem informada no
sistema.

Nome:___________________________________________________
E-mail Cadastrado no LigaMagic______________________
RG:_________________________________________________
CPF/MF:____________________________________________
Endereço:_____________________________________________
Bairro:________________________________________________
CIDADE:_________________UF:________CEP:_____________

4.6 A conferência é executada por um dos nossos
avaliadores dentro do prazo de 1(um) a 3(três) dias
úteis após o recebimento da remessa.

NÚMERO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA
REGISTRADA NO SISTEMA_________________________

4.7. Os CARDS que forem enviados em idiomas
diferentes de Português ou Inglês sofrerão
reavaliação e terão seus preços alterados, de acordo
com os interesses da COMPRADORA.
4.7.1. Se mais de 30% (trinta por cento) da remessa
estiver nas condições descritas nos itens acima, a
solicitação de compra poderá ser rejeitada e
devolvida conforme condições abaixo.
4.7.2. Todas as devoluções serão efetuadas
mediante o pagamento da Taxa Administrativa de
R$ 25,00 pelo VENDEDOR (vinte e cinco reais) além
do frete para reenvio.
5. VIGÊNCIA E RESCISÃO DE CONTRATO
5.1. O presente Contrato vigora a partir da data de
sua assinatura até a satisfação da pretensão das
partes.

MAGICBEMBARATO – CARDS & GAMES – Andre
Roberto Manhani ME, CNPJ nº 03.174.578/000152, com sede na cidade de São Paulo - SP, na Av.
Montemagno, 2690 – Vila Formosa - CEP 03371000.
III – VENDEDOR

(
(

)CRÉDITO NA LOJA
)RECEBER EM DINHEIRO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO:________________________________________________
AGÊNCIA___________________________________________
CONTA CORRENTE_________________________________
O pagamento será feito no prazo de 1 a 3 dias úteis
após a conferência dos cards pela COMPRADORA,
ou após reavaliação de valores caso os cards não
sejam enviados nas condições descritas nas Regras
Gerais, através de créditos na loja ou transferência
bancária para contas dos bancos: Bradesco, Itaú,
Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econômica
Federal.
São Paulo_____de____________________de 20___.
__________________________________________________
Assinatura

