COMO COMPRAR NO SITE DA TUTU?
Comprar na loja é fácil e seguro!

Entre no nosso site www.tutusapatilhas.com.br e selecione o produto que deseja, clique no
quadradinho referente à numeração que use e clique em “COMPRAR” (veja o exemplo)

Logo em seguida, informe seu CEP para o site calcular o valor via PAC e SEDEX
(os prazos e valores são calculados pelos Correios e não pela Tutu) e escolha a melhor opção
clicando na bolinha ao lado da opção de frete que deseja.

Atenção! A opção “Retirada na Loja” é exclusiva para retirada da compra em Curitiba, na loja
física.
A Tutu não se responsabiliza e não altera o método de entrega escolhido pelo (a) cliente. Caso
a opção retirada na loja seja seleciona e observarmos que o cliente reside em outra cidadeestado, entraremos em contato para confirmar. Caso o pedido precise ser enviado para
endereço fora de Curitiba, a Tutu calculará o FRETE de acordo com o CEP informado no cadastro
e o valor deverá ser depositada na conta bancária que informarmos e o produto só será enviado
após a confirmação da compensação do valor na conta da Tutu.

Caso tenha um CUPOM DE DESCONTO OU VALE PRESENTE, digite o código no campo “CUPOM
DE DESCONTO” e depois em no botão “aplicar”

Para confirmar se o cupom foi aplicado corretamente, verifique se apareceu a mensagem logo
acima do produto que está no carrinho de compras:

Após escolher o produto, selecionar o modelo e numeração desejados, informar o CEP de
entrega e informar o cupom de desconto (se for o caso) clique em “FECHAR PEDIDO”

Caso queira adquirir mais de um produto, clique e “continuar comprando” e escolha o modelo
e numeração que deseja seguindo o mesmo processo.

(A tutu oferece frete grátis via PAC para compras acima de R$300,00. Caso queira que o envio
seja realizado por SEDEX, escolha a opção SEDEX para o frete seja calculado)

Uma nova aba será aberta, e caso não tenha cadastro no site da Tutu, preencha os campos
solicitados nas informações pessoais.
Atenção! Será solicitado seu e-mail e uma senha nessas informações.

O e-mail infirmado será seu login no site da Tutu e a senha informada deve ser fácil de lembrar,
pois após preencher seus dados nos campos solicitados, eles ficarão salvos para as próximas
compras, tornando o processo de compra mais ágil!
Após preencher os dados solicitados, selecione as formas de envio e pagamento que deseja
(clicando na bolinha ao lado de cada opção)

Após escolher a melhor forma de envio e método de pagamento, abrirá a aba “RESUMO DO
SEU PEDIDO”, onde constarão os itens solicitados, formas de pagamento e o valor total.
Confirme se está tudo ok e clique em “Realizar pagamento”

Prontinho!
Uma cópia com os dados do seu pedido será enviado para o seu e-mail informado no cadastro!
Caso tenha escolhido pagamento via depósito, os dados da nossa conta bancária estarão
informados no corpo da confirmação do pedido.
Se escolheu pagamento via BOLETO, a PagSeguro enviará diretamente ao seu e-mail um link
para imprimir o boleto. O site da Tutu também disponibiliza o boleto ao finalizar o pedido.

Atenção: se o e-mail informado estiver com erro de digitação ou for inexistente, você não
receberá as atualizações do pedido nem o boleto (se for o caso) e não conseguirá fazer login
para as próximas compras. Caso identifique algum erro, entre em contato com nossas
atendentes pelos telefones e/ou e-mail informados no site.

Com seu cadastro criado, as próximas compras serão muito mais ágeis.
Caso seja necessário alterar algum dado do seu cadastro, entre no campo “minha conta” com
seu login (e-mail) e senha (criada no cadastro).

