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Central de atendimento Meus pedidos Ambiente
100% Seguro

Importante: Ao realizar uma compra no site, é possível inserir até 6 itens do mesmo
produto no carrinho. Caso você queira comprar um volume maior de produtos
iguais, por favor, entre em contato com o Televendas ou realize dois pedidos
separadamente no site.

Comprar mais produtos Concluir compra

Produto Quantidade Prazo Valor Unitário Valor Total

Comprar mais produtos Concluir compra

Meu Carrinho
Confira os itens adicionados

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Subtotal
Produtos R$479,99

Calcule o frete 32315-180  Consultar

Não sei meu CEP

Entrega Normal 
Em até 11 dias úteis

Consulte o prazo de
entrega de cada
produto adicionado
no carrinho. Subtotal

Frete R$21,20

Insira seu
Cupom   Utilizar Cupom de

Desconto R$ 0,00

*O prazo informado considera pedidos feitos e aprovados até às 20h00. Após este horário, será
acrescentado 1 dia útil. Para consultar a possibilidade e o prazo de uma Entrega Agendada, continue com
a finalização da sua compra.

Valor Total R$501,19

Licença Microsoft Office Professional
Plus 2016 Fpp
Microsoft
Vendido e entregue por Inova Eletro

1

Remover

Normal
11 dias úteis *
R$21,20
Confira outras
opções

Por: R$479,99 R$501,19
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Preços e condições exclusivos para o site www.pontofrio.com.br e para o televendas, podendo
sofrer alterações sem prévia notificação.
CNOVA Comércio Eletrônico S.A. / www.pontofrio.com.br /Rua João Pessoa, n° 83 - Piso
Mezanino - Sala 02 / São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-010 / CNPJ: 07.170.938/0001-07 /
Inscrição Estadual: 636.330.646.110 / Telefone: (11) 4003-8388 / Nossas filiais / Lojas Físicas

http://www.cnova.com/
http://www.pontofrio-imagens.com.br/pdf/nossasFiliais.pdf
https://institucional.pontofrio.com.br/lojas

