
termo para contratação de MIMs bordados

trabalho artístico

A MIM Papelaria realiza trabalhos artísticos e artesanais, de modo que a aprova-
ção da proposta de MIMs bordados, representa a concordância do MIM Lover
em conferir ampla e total confiança para que a Equipe MIM faça a sua própria
criação;

Ressaltamos que não é possível efetuar troca ou reembolso de projetos persona-
lizados, uma vez que, as artes passaram por ampla e prévia aprovação;

Caso seja solicitado qualquer modificação, após a aprovação da arte, haverá
custo extra a ser orçado pela Equipe MIM. Lembrando que a cada alteração pode-
rá haver acréscimo no prazo final de produção;

O MIM Lover que enviar sua própria arte para referência declara-se ciente das dis-
posições da Lei de Direitos Autorais e de não estar infringindo direitos de outrem;

Para pedidos que envolvam arte baseada em outra arte pré-existente, a MIM desta-
ca que fará uma releitura, de modo que poderão existir diferenças entre ambas as
artes;

Destacamos que, para bordados cuja as cores forem escolhidas por foto, poderá
haver uma sutil alteração em razão da luz e da tela do seu monitor;

A Equipe MIM destaca que qualquer revestimento natural pode apresentar sutil
variação de tonalidade em função da remessa;

Por fim, destacamos que por fazer um trabalho inteiramente à mão, existem assime-
trias e imperfeições que, além de serem desejáveis, tornam o seu MIM único e diver-
sificado.
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escolha e detalhes

Os detalhes e minúcias dos MIMs bordados, sejam eles modelos personalizados ou pre-
existentes, serão definidos em uma reunião de até 60 (sessenta) minutos pelo whatsapp
e/ou presencial, pré agendada pela Equipe MIM.

Para compras realizadas pelo site, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas a Equipe
MIM entrará em contato para pré agendar a reunião;
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Para compras realizadas em outras plataformas, o pré agendamento da reunião poderá
ocorrer no ato da aquisição;

Caso haja a necessidade de reagendamento, o MIM Lover deverá informar a Equipe MIM,
com no mínimo 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário marcado.

aprovação da arte

Após a confirmação do pedido e definição de detalhes do bordado (estilo, cor do linho,
nuances, desenhos, flores e etc.), o MIM Lover receberá em até 15 (quinze) dias uteis,
uma arte em PDF para aprovação;

O MIM Lover terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para aprovar a arte;

Em não havendo aprovação da arte no prazo acima estipulado, automaticamente o pra-
zo final de produção sofrerá acréscimo de 05 (cinco) dias. Depois disso, para cada dia
de atraso, será acrescido mais 01 (um) dia ao prazo final de produção;

O bordado só passará a ser produzido após aprovação final da arte;

Considerando que a arte será inteiramente confeccionada com base nos detalhes defini-
dos e repassados pelo MIM Lover, esta poderá ser alterada apenas uma vez, não sendo
permitido porém, alterar o estilo do bordado;

Se o MIM Lover optar por alterar a arte por mais de uma vez, a cada nova arte, se o bor-
dado for preexistente,  lhe será cobrado o valor mínimo de R$50,00 (cinquenta reais), à
depender da alteração;

A alteração de arte de bordado pré-existente para  arte de bordado personalizado, só
será permitida após o pagamento do valor remanescente referente ao novo bordado,
oportunidade em que, o prazo para produção voltará a contar do início.
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forma de pagamento

O pagamento deverá ser feito integralmente no ato da compra, podendo ser realizado
por transferência bancária ou cartão;

Eventuais custos extras serão cobrados de maneira adicional.
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produção

Nossos MIMs bordados contam com prazo de até 60 dias úteis para produção, o qual
começa a contar a partir da confirmação do pagamento;

Esse prazo não inclui o prazo de entrega pelos Correios e Transportadoras.
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valor do frete e prazo de entrega

Atualmente oferecemos envios via Correios (PAC ou SEDEX) e por transportadora,
de modo que o valor do frete e o prazo de entrega é calculado com  base no CEP de
envio, valor do pedido, peso e cubagem dos MIMs pelas próprias empresas terceiriza-
das;

Recomendamos o envio via SEDEX ou transportadora, para maior cuidado e efetivida-
de na entrega;

Pedidos de Cascavel contam com a comodidade de serem retirados pessoalmente, ou
de serem entregues via “Motoboy”, mediante pagamento de taxa de entrega;

Não nos responsabilizamos por atrasos na entrega ocorridos junto às empresas de envio.
por motivo de greve,  saúde pública, caso fortuito e ou força maior;

A postagem irá ocorrer no 61º da compra;

Após a postagem do pedido, enviamos o código para rastreio do envio, no e-mail cadas-
trado no ato da compra.
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