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Formas de Pagamento
1. Pagamento em dinheiro ou com cartão de crédito no ato da
entrega
O pagamento é feito na entrega diretamente a transportadora no ato do recebimento do seu pedido.
Taxas de pagamento [Daibiki Tesuuryou] estipuladas pela transportadora:
Valor
¥1 até ¥15,000
¥15,001 até ¥300,000

Taxa
¥330
¥440

Importante:
As taxas acimas serão únicas para qualquer transportadora.
Não será possivel escolher a transportadora.
A. YUPPAKU Daikin Hikikae (correio)
Pagamento somente em dinheiro.

B. Kuroneko Yamato Collect
Pagamento em dinheiro ou com os cartões de crédito abaixo:
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C. Empresa Sagawa E-collect
Pagamento na entrega em dinheiro ou com os cartões de crédito abaixo:

2. Pagamento via cartão de crédito no site
Efetue o pagamento diretamente no site ao concluir a compra.
Aceitamos os cartões Visa, Master Card, JCB, Diners e American Express.

MASTER
VISA
JCB
Diners
AMEX

Rivo & Parcelas 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24
Rivo & Parcelas 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24
Rivo & Parcelas 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24
Rivo & 1 Parcela
Parcelas 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24

3. Pagamento via depósito bancário
Importante: As despesas da transferência serão por conta do cliente.
Deposite o valor total do seu pedido em uma das contas bancarias abaixo:

Banco: Saitama Risona Bank
支店名 Filial: Kitaurawa Nishiguchi shiten 北浦和西口支店
名義 Titutar: Hikari Corporation KK 株式会社 ヒカリコーポレーション
口座番号 Número da conta: 4381258
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Pagamento no Correio
名義 Titular: Hikari Corporation
株式会社 ヒカリコーポレーション
記号 Kigou: 10320
口座番号 Número da conta: 29205831

Rakuten Bank
名義 Titular: KK Hikari Corporation
株式会社 ヒカリコーポレーション
Agência: Daiichi Shiten 第一支店
口座番号 Número da conta: 7303456

4. Pagamento pela sua conta de celular
Smartphone Carrier Kessai
Esse é um método de pagamento que permite que você pague pela compra de
mercadorias junto com as cobranças do celular. O pagamento pode ser feito
simplesmente digitando seu número secreto (PIN) de 4 dígitos de segurança de
seu telefone, antes de ﬁnalizar sua compra.
Caso tenha dúvidas, entre em contato através do telefone ou via mensagem.

5. Pagamento via Paypal
Acesse sua conta de paypal e efetue o pagamento e após a conﬁrmação do pagamento enviaremos seu pedido.

