
Promoção Black Friday Cachorro Sabido 

A promoção tem início no dia 23/11/2020 às 0h00 e término no dia 25/12/2020 às 0h00 e 

somente poderá ser aplicada nos serviços realizados de maneira remota. 

A sessão ou as aulas acontecerão de maneira online em tempo real através das plataformas 

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype ou Whatsapp. 

A sessão de consultoria online tem duração de 1h30min enquanto as aulas de adestramento 

(independente do pacote escolhido) tem duração de 1 hora cada. 

Para participar da promoção basta seguir as seguintes regras: 

- só será aceita a aplicação de um cupom por pessoa; 

- o desconto será aplicado somente na primeira sessão de consultoria ou no primeiro pacote 

de adestramento, desta forma, todas as sessões e pacotes subsequentes serão cobrados no 

valor integral informado no site; 

- o agendamento da sessão de consultoria ou das aulas de adestramento deve acontecer na 

data disponível mais próxima do período em que foi efetuada a compra; 

- a escolha da data do serviço adquirido junto ao profissional que o realizará não deve 

ultrapassar o dia 31/12/2020, salvo em casos de não haver disponibilidade de horários até esta 

data; 

- o horário e dia escolhido na hora do agendamento podem não ser os mesmos combinados 

para a realização do serviço, visto que, a plataforma wix não permite flexibilidade nisso e a 

agenda depende do(a) profissional que vai atender o caso. Desta forma, o(a) cliente e o(a) 

profissional combinarão JUNTOS a melhor data e horário para a execução do serviço 

contratado; 

- assim que a compra for aprovada, o(a) cliente deverá entrar em contato com a empresa 

Cachorro Sabido através do endereço eletrônico contato@cachorrosabido.com.br ou pelo 

telefone (61) 9 84971.10.41 para agendar a real data e hora do serviço;  

- os serviços seguirão as mesmas normas contratuais dos serviços regulares; 

- de acordo com o Artigo 49 do Código de Defesa do consumidor você poderá cancelar a 

compra em um prazo de 7 dias após efetuá-la. 

Com o intuito de fornecer 25% de desconto exclusivamente para os serviços online oferecidos 

no site, sendo eles pacotes de adestramento (para filhotes, 4 aulas online e 8 aulas online) e 

consultoria online, o desconto através do cupom “blackdog25” deve ser aplicado acima do 

botão “Pagar”, ainda no site da Cachorro Sabido antes de ir para a plataforma do PagSeguro. 
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