
REGRAS PARA PAGAMENTO PARCELADO NO BOLETO

Ao optar pelo pagamento parcelado no boleto eu, automaticamente, concordo com as seguintes

regras:

- O meu ingresso é pessoal e intransferível;

- Se eu quiser trocar de categoria, fazendo um “up grade”, em havendo disponibilidade de vaga,

estou ciente de que terei um saldo devedor da diferença de categoria, que será incorporado nos

restantes dos boletos em aberto. Se quiser alterar após o pagamento integral dos mesmos, a

diferença deverá ser quitada à vista;

- Se, ao contrário, quiser diminuir de categoria, em havendo disponibilidade de vaga, poderei fazê-

lo, CONTUDO NÃO TEREI DIREITO A QUALQUER DEVOLUÇÃO OU VOUCHER DA

DIFERENÇA;

- Tenho direto ao cancelamento e devolução do valor pago NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS

CORRIDOS da data da aquisição, de acordo com o art. 49, CDC. Após esse prazo, se eu quiser

desistir do meu ingresso e, em havendo saldo a ser devolvido, haverá a retenção de 30% (trinta

por cento) do valor já pago, a título de multa contratual, pelo cancelamento. O saldo será me

ressarcido em até 30 (trinta) dias após o pedido;

- Em caso de atraso superior a 30 dias, do vencimento do boleto, automaticamente perderei o 

direito à minha vaga, ficando esta disponível para 
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ser adquirida por outrem. Em havendo saldo a ser devolvido, haverá a retenção de 30% (trinta por

cento) do valor já pago, a título de multa contratual pelo inadimplemento. O saldo será me

ressarcido em até 30 (trinta) dias após o início do inadimplemento;

- Se eu adquirir o ingresso em um período de desconto e houver atraso de qualquer das parcelas,

perderei automaticamente o desconto concedido a mim, sendo que o restante dos boletos será

recalculado com o valor original da categoria por mim escolhida;

- Se, por qualquer motivo, a Organização precisar alterar a data do Evento, não terei direito a

reembolso dos valores pagos, restando meu ingresso automaticamente transferido para a nova

data.

- Após a quitação de todos os boletos, enviaremos o seu ingresso no mesmo e-mail que utilizou 

na hora da compra. O remetente do e-mail que contém os boletos é EDUZZ, caso não encontre 

estes e-mails com os boletos na caixa de entrada, verifique na caixa de spam e marque como 

"remetente confiável".

- Todas as demais regras do Evento devem ser por mim obedecidas.

- Li e aceito todos os termos acima descritos.

JAA PRODUÇÕES DE CONTEÚDOS E EVENTOS LTDA
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