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De:

Data:

Obrigado por sua compra

Para:
walter17@terra.com.br

Adobe <store@adobe.com>

Qua 15/04/20 19:36

Número do pedido: ADB104602097BR

Pedido em:  15 de abril de 2020

TOTAL  R$124,00 /mês

  

 

Obrigado por sua compra, Walter Augusto.
 

 
Clique abaixo para baixar e começar a usar seus novos produtos.

 

 
Começar

 

  

 

 Detalhes do pedido  

  

  
Creative Cloud Todos os Apps
Plano anual, cobranças mensais

  
R$124,00 /mês

 

  

 

 
Gerencie sua conta

 

 Acesse o Gerenciamento de contas da Adobe para ver ou editar as mudanças em seus planos e produtos, alterar as

con�gurações de privacidade e segurança ou veri�car se há avisos da Adobe. Saiba mais.
 

 
Tire suas dúvidas

 

 Consulte os fóruns da Adobe para tirar dúvidas com especialistas, saber mais sobre nossos produtos, encontrar

inspiração ou descobrir novas dicas e truques. Saiba mais.
 

 
Precisa de ajuda?

 

 Ligue para o Suporte ao cliente se precisar de ajuda. Disponível todos os dias, 24 horas por dia. Saiba mais.  
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Termos da versão de avaliação gratuita:  

Sua versão de avaliação começa imediatamente após a inscrição. Sua assinatura começa após o término
da versão de avaliação, e a Adobe fará automaticamente a cobrança da taxa estabelecida no momento da
compra em seu método de pagamento, incluindo os impostos aplicáveis, de modo recorrente, de acordo
com os termos de sua assinatura. 

Se você cancelar a assinatura antes do término da versão de avaliação, não haverá cobrança em seu
método de pagamento. Para cancelar sua versão de avaliação, acesse a página de sua Conta da Adobe
ou entre em contato com o Suporte ao cliente. 

Sua qualificação para usar uma versão de avaliação gratuita da Adobe é determinada exclusivamente pela
Adobe. Seu acesso a qualquer oferta de versão de avaliação gratuita é fornecido a critério exclusivo da
Adobe. 

Termos da assinatura:  

Sua assinatura começa assim que o pagamento inicial é processado. Sua assinatura será renovada
automaticamente todos os anos sem aviso prévio até o cancelamento. Você nos autoriza a armazenar
seu(s) método(s) de pagamento e usá-lo(s) para realizar a cobrança automática mensalmente até o
cancelamento. Cobraremos automaticamente a taxa atual do seu plano, mais os impostos aplicáveis
(como IVA ou ICMS, caso não tenham sido incluídos), mensalmente do seu contrato anual após a
renovação, até o cancelamento.  

Podemos alterar a taxa do seu plano durante a vigência de cada renovação anual e notificaremos você
sobre qualquer alteração na taxa com a opção de cancelar. Se a taxa de IVA ou ICMS aplicável (ou outros
impostos ou encargos incluídos) for alterada durante o período de um ano, ajustaremos o preço com
imposto incluso conforme necessário no seu plano em médio prazo na próxima data de faturamento. 

Caso seu método de pagamento principal falhe, você nos autoriza a usar qualquer outro método de
pagamento para realizar a cobrança na sua conta. Se você não nos informou um método de pagamento
alternativo e não realizou o pagamento ou se todos os métodos de pagamento da sua conta falharem,
poderemos suspender sua assinatura. É possível editar os métodos de pagamento a qualquer momento
na página Conta da Adobe.  

Para clientes do Brasil: você está adquirindo os produtos da Adobe, portanto concede ao parceiro de
processamento de pagamentos da Adobe os poderes necessários para fechar um contrato ou transação
em moeda estrangeira (FX) e enviar os fundos referentes a pagamentos realizados por boleto bancário,
cartão de crédito ou PayPal. O parceiro de processamento de pagamentos da Adobe pode agir em nome
do cliente e não é responsável por coletar impostos provenientes da transação. Esse contrato em moeda
estrangeira e a remessa dos pagamentos para a Adobe não modificarão os preços cobrados pela Adobe
por seus produtos, e o cliente não precisa tomar nenhuma medida adicional. 

Para clientes na Argentina e no Chile: você concede à Adobe e todo e qualquer processador de
pagamento que processa transações em nome da Adobe, os poderes para fechar o contrato em moeda
estrangeira e transferir os fundos referentes a pagamentos realizados por cartão de crédito. Esses
processadores de pagamento não são responsáveis pela coleta de impostos que podem ser gerados
nesta transação. Atualmente, os governos argentino e chileno não exigem que a Adobe cobre impostos
em seus territórios. Contudo, quando esses governos passarem a exigir isso da Adobe, acrescentaremos
os impostos obrigatórios ao seu total de pagamento mensal. 

Termos de cancelamento: 

Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento por meio da página Conta da Adobe ou em
contato com o Suporte ao cliente*. Se o cancelamento for realizado dentro de 14 dias após o pedido
inicial, o valor será totalmente restituído. Caso o cancelamento seja feito após 14 dias, haverá cobrança de
uma única parcela de 50% de suas obrigações contratuais restantes e o serviço continuará até o fim do
período de cobrança do mês. 

* Países específicos exigem que os cancelamentos sejam feitos apenas em contato com o Suporte ao
cliente. Consulte a lista de países aqui.

Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Escritório registrado: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park,
Dublin 24, Irlanda. Número registrado: 344992
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