
TERMO E CONDIÇÕES DE USO 

 

 

 

1. Objetivo 

Os termos e condições deste documento, têm por objetivo estabelecer regras para 

regular o fornecimento de brindes “press kit”, pela Beautycolor Company (Soul 

Power e Beautycolor) ao cadastrado.  

 

Beautycolor Company e Cadastrado denominados em conjunto de “Partes” e 

individualmente de “Parte”.  

 

2. Definições 

Além das definições anteriormente citadas, sempre que em letras maiúsculas, os 

termos abaixo indicados terão o significado que a seguir lhes é apontado, seja no 

plural ou no singular.  

 

(i) Cadastro: contraprestação do CADASTRADO de manter seus dados atualizados e 

pelo recebimento do kit. O CADASTRADO só receberá o kit mediante à análise do 

perfil social, por parte da Beautycolor Company, qual avaliará se há 

compatibilidade com a marca. Os dados constantes do cadastro não serão 

divulgados, levando em consideração a proteção de privacidade do CADASTRADO.  

 

(ii) Brindes: Produtos cosméticos tais como, tinturas, esmaltes e linha hair care 

para cabelos ondulados, encaracolados e crespos. Podendo se tratar de amostras 

grátis, miniaturas, sachês ou embalagens de tamanho comercial, entre outras 

apresentações, selecionados a critério exclusivo da Beautycolor Company. 

 

(iii) Materiais Promocionais: catálogos, folders, mostruário, ou qualquer material 

destinado a divulgação dos produtos.  

 

(iv) Site de Cadastro: sítio na internet da BC ou SP, situado no endereço 

https://influencers.beautycolorcompany.com.br/, controlado pela sede da 

Beautycolor Company, localizada no Brasil. Por esta razão, a Beautycolor Company 

não garante que o website esteja disponível em outro país. O CADASTRADO que 

acessa o Website e se cadastra ao recebimento do brinde em outras jurisdições o 

faze por conta própria e é responsável pelo fiel cumprimento da legislação local, 

isentando a Beautycolor Company de qualquer responsabilidade. 

 

 

 

https://influencers.beautycolorcompany.com.br/


3. Limitações 

 

O CADASTRADO declara ciente de que não terá oportunidade de selecionar os 

produtos, quantidades, tipos nem quaisquer outras características dos Brindes. Os 

produtos que compõe os Kits, que serão entregues ao CADASTRADO em caráter de 

“surpresa” não havendo cronograma de envio, nem previsão de recebimento. A 

seleção dos brindes por parte da Beautycolor Company ao CADASTRADO, levará 

em consideração o perfil em redes sociais compatível com a marca, preferências 

pessoais e tipo de cabelo etc. Sendo assim, nem todo aquele que efetuar o 

cadastro receberá o kit.  

 

 

4. Condições para Entrega 

 

A entrega será realizada somente em território brasileiro via sedex, a encargo da 

Beautycolor Company.  

 

É responsabilidade do CADASTRADO a informação do endereço de entrega e da(s) 

pessoa(s) presente(s) no local. A Beautycolor Company enviará o(s) produto(s) ao 

local indicado e realizará a entrega com a pessoa que estiver presente, 

independente de se identificar como a pessoa que efetivamente realizou o 

cadastro. Caso o cadastrado deseje que o produto não seja recebido por terceiro(s) 

(ex.: porteiro(a) de prédio, recepcionista, parente, etc.), deve orientar este(s) ou 

qualquer pessoa que costumeiramente esteja no local indicado a não receber o(s) 

produto(s) em seu lugar. 

 

5. Condições de Recebimento 

 

Caso o cadastrado, ou a pessoa que receber os produtos constate avaria no 

produto, comunicar a Beautycolor Company através do SAC 0800 704 9030. 

 

6. Política de cancelamento 

 

O CADASTRADO poderá realizar o cancelamento mediante a desativação do 

cadastro. O cancelamento é efetuado até 30 dias, podendo neste período o 

CADASTRADO estar sujeito a recebimento.  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=SAC+BEAUTYCOLOR&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR821&oq=SAC+BEAUTYCOLOR&aqs=chrome..69i57j0.5759j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

7. Capacidade para Aceitar os Termos e Condições 

O CADASTRADO afirma ser maior de 18 anos ou ser menor emancipado, ou estar 
de posse de autorização legal dos pais ou de tutores, e plenamente capaz de 
consentir com os termos, condições, obrigações, afirmações, representações e 
garantias descritas neste Termo de Aceite e documentos incorporados. 


