Manual de Compras
Pessoas Físicas

1. Crie uma conta no nosso site
Para criar uma nova conta clique no botão LOGIN localizado no menu principal do
site ou clique nesse link
(http://www.atelierdobanho.com.br/customer/account/login/)
Na tela que se segue, clique no botão Criar uma conta.
A seguir, selecione o tipo de cliente, nesse caso, Pessoa Física, e preencha as
informações com os dados pertinentes a sua pessoa.
Após o preenchimento das informações clique no botão Enviar, se nenhum dado
estiver inválido a conta será criada com sucesso, você receberá um e-mail
informando que sua nova conta foi criada com sucesso e você será automaticamente
direcionado a sua página de cliente.
Na página de cliente você poderá conferir seus dados, alterar, adicionar e excluir
endereços e também alterar sua senha.

2. Selecione os produtos
Acesse nossa loja virtual clicando no item LOJA VIRTUAL.
Navegue por nossas categorias, selecione os produtos desejados clicado no botão
Comprar localizado abaixo de cada produto.

3. Finalizando a compra
Depois de selecionar os produtos desejados, clique no botão FINALIZAR COMPRA
(esse link leva para a página final de compra) ou no botão MEU CARRINHO (esse
link leva a página do carrinho de compras, onde você pode revisar seus produtos,
aumentar ou diminuir quantidades e remover produtos que não deseje mais
adquirir).

4. Tela Finalizar Compra
a. Informações de cobrança:
Informe ou selecione aqui seu endereço de cobrança e clique no botão
Continuar.
b. Método de Envio:
Marque o método de envio e clique no botão Continuar;
c. Informações de Pagamento:
Selecione o método de pagamento e clique no botão Continuar;
d. Rever Pedido:
Verifique se os produtos e quantidades selecionado estão corretos e clique no
botão Finalizar Compra.
Nesse momento é necessário aguardar até que você seja encaminhado
até a tela do PagSeguro, nosso sistema de pagamento. Na tela do
PagSeguro informa seu usuário e senha, caso já possua um criado, caso
contrário será necessário criar uma nova conta no sistema de
pagamentos.

5. Pedido finalizado
Após efetuar o pagamento você receberá um e-mail com o resumo de sua compra.
Também é possível acessar sua área de usuário para conferir seus pedidos já
realizados.

