Termos e Condições para prestação de serviço
1. Declaro que sou responsável pelo conteúdo de qualquer caixa
enviada para o MorandoNosEUA e que tenho conhecimento das
restrições de produtos enviados via correios ao Brasil.
2. Ao efetuar minha compra online, me responsabilizo por fornecer
ao site de compras, o endereço conforme informado pelo
MorandoNosEUA, sob o risco de devolução ou retorno da
mercadoria, caso haja omissão ou falha de minha parte em fornecer
o dado correto.
3. Autorizo a abertura da embalagem externa para que minha
mercadoria seja melhor acomodada nas caixas utilizadas para envio.
3A. Autorizo o MorandoNosEUA o manuseio, transporte e
armazenamento de mercadoria por mim adquirida através de
compra on-line, com o propósito único e exclusivo de
redirecionamento para meu endereço no Brasil.
3B. Concordo que o MorandoNosEUA é responsável pela
mercadoria apenas a partir do momento em que recebe a
mesma em seu endereço indicado, até o momento de sua
postagem para o Brasil, através da USPS. Ficando assim sob
responsabilidade da empresa transportadora.
4. Concordo que o MorandoNosEUA não tem nenhuma
responsabilidade sobre possíveis taxas alfandegárias (imposto de
importação, etc) cobradas pelo governo no Brasil.
5. Estou ciente de que os valores de reembolso, caso ocorra
extravio de mercadoria será limitado ao declarado por mim cliente.
6. Concordo que o MorandoNosEUA não efetua compras, o serviço
prestado é apenas o redirecionamento para o Brasil.

7. Concordo que no caso de cobrança de imposto de importação,
sou responsável pela quitação e liquidação do mesmo, a fim de
obter a liberação da mercadoria a mim enviada. Em caso de
omissão de minha parte, estou ciente de que os Correios poderão
devolver ao local de origem ou descartar a mercadoria, sob minha
inteira responsabilidade.
8. Estou ciente sobre os prazos de entrega informados pelo site e
que a responsabilidade pelo cumprimento dos mesmos é dos
Correios. E que o MorandoNosEUA já não exerce nenhuma
responsabilidade após ter postado a mercadoria e me fornecido o
código de rastreamento.
9. Estou ciente de que qualquer reclamação que eu
cliente/destinatário tenha que efetuar, quanto ao não cumprimento
de prazos ou falha na entrega de mercadoria, extravio, perda ou
dano, devo entrar em contato com O Correio Brasileiro, fornecendo
o código de rastreamento.
9A. Em caso de solicitação de seguro por extravio de
mercadoria, devo entrar em contato com o MorandoNosEUA,
para intermediar a solicitação junto à USPS.
10. Declaro ter lido e concordado com as regras de negócio do
MorandoNosEUA, expostas na página de Envio de Mercadoria.
A fim de prestar o serviço mais adequado a cada momento, o
MorandoNosEUA poderá modificar os termos e condições do
presente acordo sem aviso prévio.

