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Condições gerais para o fornecimento dos serviços online de consultoria de projetos e de interior design fornecidos 
pelo site www.superbacana.it: 
 

1. www.superbacana.it fornece um serviço online de consultoria de projetos e de interior design baseado na 
documentação fornecida pelo cliente. 

2. Nas condições gerais para o pedido dos serviços fornecidos por www.superbacana.it, se entende por 
cliente quem utiliza um dos serviços a pagamento comprado diretamente do site. 

3. O cliente declara no momento do pagamento de ter lido e aceito as Condições do serviço e as normas de 
Privacy. 

4. Aceitando as Condições do serviço declara também ter aceitado as condições de “custo total” relativo ao 
serviço selecionado no site www.superbacana.it 

5. Os preços indicados na seção “compra” do site www.superbacana.it são com impostos inclusos (condições 
econômicas para pessoas físicas). 

6. O pagamento poderá ser realizado diretamente no site www.superbacana.it utilizando o sistema de 
pagamento online PayPal ou com uma ordem de pagamento, neste caso os dados para o pagamento 
serão comunicados ao cliente no e mail de confirmação da ordem. A fatura relativa à compra do serviço 
será expedida por correio eletrônico junto com o projeto. 

7. As atividades de consultoria de projetos pedidos terão início com o recebimento do pagamento. A relação 
contratual entre o cliente e www.superbacana.it inicia com a confirmação do pagamento do serviço 
selecionado e termina com o envio dos desenhos de projeto. 

8. O serviço oferecido por www.superbacana.it é personalizado e respeita a lei italiana, art. 55 comma 2 lett. C, 
D. Lgs. 06.09.2005 n. 185 (Codice del Consumo), a qual diz que não pode ser aplicada a disciplina de 
direito de recesso prevista à favor do consumidor nos artt. 64 e seguintes do citato D.Lgs. 06/09/2005 n.185. 

9. O cliente não poderá exigir o reembolso do valor pago pela consultoria realizada mesmo se não estiver 
satisfeito. 

10. Para comunicar a www.superbacana.it eventuais reclamações a respeito do trabalho realizado basta 
escrever um e mail ao endereço hello@superbacana.it no prazo de 5 dias do recebimento do projeto. 
Responderemos o mais rápido possível e, se for acertado efetivamente que o serviço não tenha sido 
realizado dentro do conceito de boa qualidade, o projeto será refeito gratuitamente a fim de satisfazer o 
cliente. Reclamações recebidas além do prazo indicado (5 dias) não serão consideradas. 

11. Os profissionais que oferecem consultoria através www.superbacana.it respeitam a ética da própria 
profissão observando os Códigos de Conduta e respeitando as normas de bom atendimento. 

12. Os desenhos elaborados pelos profissionais são uma hipótese preliminar de distribuição de interiores e 
mobiliário, e, portanto, não podem ser usados para realizar obras de construção que exijam a análise prévia 
dos regulamentos existentes e licenças. Os profissionais, ou seja, www.superbacana.it, não é responsável 
pela utilização dos projetos fornecidos ao usuário para qualquer outro propósito além de representar uma 
hipótese preliminar de interiores e de distribuição do mobiliário. 

13. Na realização do projeto pedido, se as informações enviadas pelo cliente através desenhos ou texto não 
forem suficientes ou houverem contradições nas medidas ou nos dados fornecidos, o professional de 
www.superbacana.it responsável pelo projeto, se reserva o direito de interpretar os dados fornecidos, 
permanecendo à sua descrição a necessidade de contatar o cliente para esclarecimentos. 

14. A entrega dos desenhos eletrônicos pdf ou jpg será por e mail ao endereço indicado pelo cliente e é 
gratuita. 

15. No caso de impossibilidade de responder as exigências do cliente por razões técnicas ou de qualquer outra 
natureza, www.superbacana.it reserva-se o direito de não realizar o projeto solicitado. Nesse caso 
www.superbacana.it enviará um e mail, ou se possível, fará um telefonema explicando a impossibilidade de 
prosseguir o projeto, compremetendo-se a reembolsar o valor total pago. 

16. Todo o material presente no site www.superbacana.it é de propriedade dos autores e não pode ser copiado 
ou duplicado sem autorização por escrito dos mesmos. O material produzido para o serviço de consultoria e 
enviado ao cliente continua de propriedade do próprio autor, que pode utilizar para publicações em 
qualquer momento, através de qualquer meio e para qualquer finalidade (comercial, publicitária, etc.) 
conforme a legislação italiana que regulamenta os direitos autorais e de propriedade intectual, em particular 
a Lei 22.4.1941, n. 633 e alterações posteriores. 

17. www.superbacana.it reserva o direito de conservar todo o material da consultoria por um tempo máximo de 
30 dias após a data de envio ao cliente. Se forem pedidas cópias dos desenhos, após o período indicado, 
deverá ser feito por escrito, via e mail e os custos eventuais serão comunicados pelo mesmo meio. 

18. www.superbacana.it reserva o direito de suspender a totalidade ou parte do serviço, com um aviso prévio 
mínimo de 30 dias. Eventuais pedidos recebidos antes do vencimento deste prazo, serão completados de 
acordo com as condições deste documento. 

19. www.superbacana.it se comprometi a garantir um serviço contínuo no próprio site, mas não responde por 
eventuais omissões, ineficiência ou atrasos, causados pelo servidor que o hospeda. 

20. Qualquer controvérsia levantada pelo cliente relativa a serviço de www.superbacana.it será competência do 
Tribunal de Pavia. 

 
 
 
 


