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6x no percent6x no percent12x no percent12x no percent12x sem juros12x sem juros12x sem juros12x no percent12x no percent12x no percent12x no por cento 6x no percent12x no percent12x no percent12x sem por cento 3 Sem juros 3x sem juros 12x sem juros 4x sem juros 6x sem juros 12x sem
juros 12x sem juros 3x sem juros 12x sem juros 12x frete grátis 12x sem juros está sujeito a entrega de peso, preço e distância. Artigo resumo Detalhes Acessórios Garantidos incluiu Ver todas as características 1 novidade no Marketplace de 203.38 203.38 - O envio custa 14,99 euros satisfeitos ou
reembolsados Devoluções seguras de retirada de loja na loja Detalhes de produtos usados livros usados vendidos em nossa categoria de livros de outlet com falhas, mas que mantém sua integridade de conteúdo original permite que você leia muito de perto novos livros. Esses produtos podem ter
páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o

consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os
livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em
embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser
enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado
para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo
original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. X lista de desejos está vazia Adicionar Gostaria de listar todos os produtos que você quer comprar mais tarde, enviá-lo para seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles te
surpreendem! Informe-se sobre a promoção desses produtos
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