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Nós da 2B Educação, acreditamos na

conversão de sonhos em realidade,

desenvolvendo pessoas através da

educação, criamos esse guia para te

dar uma ajuda na hora de realizar suas

compras

Aqui você encontrará um passo a

passo sobre como realizar uma

compra no nosso site pela primeira

vez. Explicaremos as etapas do

cadastro e algumas informações

importantes. Preparadx ?

PARA QUEM?



ESCOLHENDO

Sabe quando você encontra aquele livro feito para você? Aqui no

exemplo usamos um dos nossos favoritos de Serviço Social. Após

decidir adquirir um livro, basta clicar no botão comprar.



CARRINHO

Você será direcionado para uma página como essa. Aqui acontece

algo bacana: você pode inserir seu CEP e visualizar os prazos que

sua encomenda pode ter até chegar a você após ser postada. Após

essa etapa basta clicar em "continuar" no canto superior direito.



DADOS E INFORMAÇÕES

Agora precisaremos de algum Email seu. Como escrito no site,

usaremos ele para identificar sua conta. Então, basta escreve-lo no

campo e clicar no botão verde "continuar".



DADOS INFORMAÇÕES

Depois que inserir seu email, iremos para o próximo passo: Novo

Usuário. Aqui, basta confirmar seu email e escolher uma senha. Ao

final do processo que esse guia trata, você sempre poderá logar no

site com esse email e sua senha escolhida.



DADOS E INFORMAÇÕES

Depois de avançar, você continuará informando alguns dados seus

que utilizaremos para a conta e pra compra do livro. Nessa parte

você coloca seu nome completo, CPF, Telefone para contato e qual

área te interessa nos campos indicados.



DADOS E INFORMAÇÕES

Agora você informará o seu endereço. Essa parte é MUITO
importante pois é para onde iremos enviar sua compra. Então basta

preencher, com atenção, conferindo se as informações estão

corretas. Lembre-se: não nos responsabilizamos por informações

incorretas.



DADOS E INFORMAÇÕES

A primeira informação necessária é o CEP. Após informá-lo a pagina

mudará para algo parecido com a figura. Agora, basta conferir se é

seu endereço correto e completar com as demais informações a

respeito da sua residência.



DADOS E INFORMAÇÕES

Lembra que, depois de escolher o livro, mostrei as opções de frete?

Agora é a hora de decidir qual irá escolher. O primeiro é o frete

normal feito pelos Correios o qual entregamos para todo Brasil com

preço fixo. O prazo dado é a partir do momento que foi postado e

varia de acordo com a localidade.



DADOS E INFORMAÇÕES

A segunda opção de frete, para a galera de Salvador, é a opção de

retirar o produto na loja. Além de receber seu livro de modo super

rápido, você pode conhecer a gente  :)



DADOS E INFORMAÇÕES

Se você mora em outro estado e precisa da sua encomenda com

urgência, pode optar pela opção de frete rápido feito por uma

transportadora 



PAGAMENTO

Agora chegamos na parte de pagamento. No quadrado verde você

terá um resumo do seu pedido. Confira se ta tudo certo beleza? Já

no quadrado roxo você encontrará as opções de pagamento. 



PAGAMENTO

Se sua escolha for cartão de crédito, a janela acima se abrirá. Com

isso, basta informar os dados do seu cartão e avançar.



BOLETO

Se sua opção for boleto, basta clicar em "gerar um boleto". Uma

nova janela se abrirá com o seu boleto cuja a data de vencimento

será 02 (dois) dias. Atenção: o prazo da compensação bancária é até

03 (três) dias úteis.



PAGAMENTO

Também é possível pagar através do PagSeguro. Basta clicar no

botão e uma nova janela se abrirá onde será necessário acessar a

sua conta do PagSeguro.



PAGAMENTO PAGSEGURO

Após entrar na sua conta, basta confirmar as informações do seu

pedido e escolher o meio de pagamento



PAGAMENTO PAGSEGURO

Semelhante como era no site, você pode escolher a opção de pagar

em boleto ou em cartão de crédito. Após escolher sua opção e

preencher o que foi pedido, basta seguir para a finalização da

compra.



CONFIRMAÇÃO

Pronto, viu como é fácil? Seu pedido foi finalizado e o número dele 

 estará indicado no espaço sinalizado de vermelho. Você pode

sempre ter acesso entrando no nosso site. Ele será muito útil caso

você precise entrar em contato com a gente.



PRAZO
O prazo de entrega começa a partir

da postagem da encomenda

RASTREIO
Você receberá no seu email um

código de rastreio para acompanhar

o trajeto da sua encomenda

SUPORTE
Em caso de duvidas você pode entrar

em contato conosco através dos

nossos canais de comunicação

BOLETO
A compensação do boleto acontece

em até 3 (três) dias úteis

LEMBRE-SE



 

Esperamos que esse guia tenha ajudado a

solucionar possíveis dúvidas existentes. Se

algo até então não está claro sobre o

assunto ou você possui algum outro tipo de

dúvida não deixe de nos contactar nos

nossos canais 



EMAIL

atendimento@2beducacao.com.br

FACEBOOK

facebook.com/2BEducacao/

INSTAGRAM

instagram.com/2beducacao/

TELEFONE

(71) 3023-2707

(71) 9 8133-7306

http://2beducacao.com.br/
http://facebook.com/2BEducacao/
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