Regras para a utilização do Cartão de Visita Digital
1.

Oferta válida até o dia 30/05/2022.

2.

O Cartão de Visita Digital (CVD) é um site que contém as informações de um
Cartão de Visita Impresso (Físico) e possui 2 (duas) faces (Frente e Verso).

3.

Composição do CVD:
3.1. Uma faixa no cabeçalho (topo) com a logo do cliente;
3.2. Uma imagem no centro que gira ao clique do mouse ou toque na tela,
mostrando o outro lado do cartão;
3.3. Uma linha com imagens com links – até 4 itens – para as redes sociais
(Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) e mensageiros instantâneos (Telegram,
Whatsapp, ICQ, etc.);
3.4. Um QR CODE para captura do link da página por outro dispositivo (celular,
tablet, etc.);
3.5. Uma faixa no rodapé (base) com copyright© e link para o site da Arbidsofts;
3.6. Um favicon (ícone da página) com a logo da Arbidsofts.

4.

Para que o CVD funcione, o site precisa ser hospedado em um provedor web, e por
sua vez, precisa de um endereço web válido (domínio).

5.

O produto CVD desenvolvido pela Arbidsofts, poderá ser hospedado de 2 (duas)
maneiras:
5.1. Domínio arbidsofts.com: O site ficará hospedado em nosso servidor web
durante o tempo que o cliente desejar. O período mínimo será de 12 (doze)
meses.
a) Opção 1: Será cobrado uma taxa de configuração no valor de R$ 149,99
(Oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Essa taxa contempla o
período mínimo de hospedagem de 12 (doze) meses.
b) Opção 2: Será cobrado uma taxa de configuração no valor de R$ 49,99
(Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e após 30 dias, uma
mensalidade no valor de R$ 19,99 (Quatorze reais e noventa e nove
centavos) com vencimento no dia 10 de cada mês.
5.2. Domínio personalizado: O site ficará hospedado no servidor web do cliente.
a) Será cobrado uma taxa de configuração no valor de R$ 349,99 (Trezentos e
quarenta e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
b) Para realizar a configuração do CVD no site do cliente, será necessário
fornecer acesso ao servidor FTP da hospedagem.
c) O CVD terá algumas alterações no cabeçalho e rodapé, para poder se
ajustar a identidade visual do cliente.
d) Para qualquer ajuste futuro, será cobrada uma taxa de R$ 49,99 (Quarenta
e nove reais e noventa e nove centavos).
5.3. A Arbidsofts também oferece serviços de compra de domínio e hospedagem
de sites através de parceria com a empresa Umbler.

a) O valor da compra de um domínio (.com.br/.net.br) junto com a hospedagem
para 1 (um) ano é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)*.
5.4. O cliente poderá escolher o modelo do seu CVD em nosso site. Temos uma
variedade de modelos elegantes e bonitos.
5.5. O cliente poderá fornecer um modelo de sua preferência para a criação da
imagem do cartão.
5.6. Para montagem de layout personalizado do CVD, será cobrada uma taxa de
R$ 29,99 (Vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
5.7. O cliente deverá fornecer as informações necessárias para inserção no CVD.
5.8. O prazo de configuração e postagem do CVD é de 5 dias úteis para os
modelos oferecidos pela Arbidsofts, e, de 15 dias úteis para criação de um
modelo personalizado.
* OBS.: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio em conformidade da tabela de preços da Umbler.com.
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