● Procedimento de Compra Material Didático



1. Acessar o site http://loja.edebe.com.br/ , e clique no banner

MATERIAL
DIDÁTICO  DIGITAL 2018

2. Após o clique no banner aparecerá o campo

para digitar o CPF como se vê logo
abaixo. (Obs.: Para realizar compra do material digital, somente CPF cadastrado na
escola.)





3. Após ter digitado o CPF, será direcionado para esta tela que mostrara o(s) aluno(s)
que é cadastrado(s) neste CPF, mostrara também o segmento, ano, curso letivo e
situação.(Dependendo da escola aparecerá a opção para o pai optar por somente
digital ou impresso
e digital).
E para dar continuidade é só clicar em Comprar.



4. Logo após será direcionado a esta tela como se vê abaixo, onde o cliente obterá
informações sobre o que esta adquirindo, como descrição dos livros, características e
o valor total do pacote, podendo ser dividido em até 10x sem juros no cartão
Visa/Mastercard/HiperCard/Dinners. Para dar prosseguimento é só clicar em
Comprar.

 . Abrirá essa janela, onde mostra o Termo de Aceito. Após lido clique em ‘Li e aceito
5
as condições de termo’ e para dar prosseguimento clique em Continuar.

6. Nesta tela terá as informações como valores, frete gratuito para material didático,
pois é entregue na escola. O cliente que tiver o cupom informado pela a escola, é só
digitar no campo Insira seu Cupom Promocional e será calculado o valor
automaticamente . Caso não tenha é só da continuidade no procedimento clique em
Continuar.

7. O cliente será direcionado a está tela onde ele fara o cadastro, caso seja a primeira
vez que ele esteja comprando no site. Para se cadastrar é só clicar em Quero me
Cadastrar e continuar para ir a pagina onde irá realizar o procedimento de cadastro
do site da loja Edebê. Caso cliente já tem o cadastro é só digitar o e-mail e a senha
cadastrados no site e da continuidade.

8. Para quem for realizar o cadastro tem a opção de “Pessoa Física ou Jurídica” Pessoa
Física será direcionado a está tela, onde ira preencher todos os campos como se pede
até o final e Salvar. Obs.: campos com asterisco são obrigatórios. Após ter clicado em

Salvar, aparecerá a seguinte mensagem “ Seu cadastro foi efetivado com sucesso.
Um e-mail de confirmação foi enviado para .. (e-mail cadastrado).” É só clicar em Ok
para da continuidade.

Obs.: Caso for realizar o cadastro (Pessoa Jurídica) preencher os Dados Gerais como se pede,
endereço, dados de acesso e salvar.

9. A ultima pagina será o Fechamento da Compra. Onde aparecem as informações do
endereço, resumo do pedido e formas de pagamentos. Caso for realizar a compra no
cartão de credito é só digitar os dados como se pede e Fechar Pedido Com o Cartão.
Mas se for no boleto com 5% de desconto á vista, é só clicar em Fechar pedido com
Boleto.

10. A
 pós ter fechado pedido, aparecera esta pagina que é a etapa final do processo de
compra, apenas com algumas informações “Pedido realizado com sucesso”
juntamente com o Número do pedido, Status da compra, forma de pagamento, valor
e opção para imprimir o boleto, é só clicar em “Imprimir Boleto” e efetuar o
pagamento, finalizado a compra.
Obs.: Boleto venceu o pedido é cancelado automaticamente.

Em caso de duvidas, entre em contato com sac@edebe.com.br ou 0800 718 0077 horário de atendimento 08h00
as 18hrs. (Horário de Brasília)

