
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O RETORNO DE MERCADORIA

Estas são instruções de envio automático e não necessitam de resposta.

1. Você receberá pelos correios uma autorização de retorno de mercadoria.

OBS: em casos de defeito contate nosso SAC pelo telefone, antes do envio da mercadoria, para 

teste de funcionalidade e certificar-se que não ocorreu alguma dificuldade no entendimento de uso e

não um defeito própriamente dito. 

2. A autorização de retorno de mercadoria tem uma validade de 7 (sete) dias CORRIDOS. 

Garantia: após este período, caso a mercadoria não seja enviada, a solicitação será cancelada. A

continuidade de atendimento requer abrir um novo protocolo.

Arrependimento: nos casos de arrependimento ou incompatibilidade da compra, após o vencimento

da autorização, estes estarão sujeitos a uma nova análise devido o prazo de 7 (sete) dias estipulado

pelo CDC não ter sido cumprido.

3.  Os produtos que forem enviados de volta  para nossa empresa,  deverão ser devidamente

embalados e acondicionados em uma caixa com proteção interna (plástico bolha, papel, isopor) da

mesma maneira que os enviamos em seu pedido de compra, para que se evite avarias durante o

transporte. Caso o produto seja transportado fora destas condições, iremos recusar o recebimento e

sua garantia poderá ser anulada.

NÃO coloque FITAS ou ETIQUETAS na EMBALAGEM ORIGINAL do produto.

4.  Os produtos  devolvidos  devem estar  completos,  inclusive com embalagens originais,  da

mesma forma que foram enviados por nós.

5.  Preencher  o  TERMO  DE RETORNO  DE MERCADORIA AUTORIZADA (RMA)  em

anexo  e  enviar  junto  ao  produto  e  nota  fiscal,  caso  contrário  o  mesmo  será  automaticamente

repostado. O documento deve estar ASSINADO E COM O SEU NOME POR EXTENSO.

6.  Informar  o  número  do  pedido  na  caixa  e  solicitar  que  o  atendente  dos  Correios  deixe

informado o peso.

Atenção: Não serão aceitas caixas que estiverem sem o peso ou com peso divergente. Caso seu

pedido  seja  recusado:  Quando  o  receber  novamente,  verifique  se  o  mesmo está  conforme nos

enviou,  em caso  de  divergência  nos  retorne  o  contato  o  mais  breve  possível  através  do  SAC,

Formulário online ou telefone. Não nos responsabilizamos pelo envio de qualquer produto alheio ao

autorizado.



SOBRE AS NOTAS FISCAIS

1- PESSOA FÍSICA: Cliente pessoa física (CPF), deve enviar a 2ª via da nota fiscal de compra,

juntamente com o TERMO DE RETORNO DE MERCADORIA AUTORIZADA anexo a este.

2- PESSOA JURÍDICA: Cliente pessoa jurídica (CNPJ), a empresa deverá emitir uma nota

fiscal  de devolução (desistência  da compra -  prazo de 7 dias ou produto em desacordo com o

pedido) ou nota de remessa em garantia (produto com defeito) com os mesmos dados da nota fiscal

de compra que foi enviada por nossa empresa juntamente com o pedido de compra.

Caso esta pessoa jurídica não seja emissora de nota fiscal (como escolas, instituições, etc.), enviar

umas das vias da nota fiscal de compra juntamente com uma declaração informando os produtos

que estão sendo devolvidos e o motivo da devolução.

FRETE - AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO SEM CUSTO PARA O CLIENTE

Após ter seguido os passos corretamente, aguarde os dados para postagem que serão enviados

em seu  e-mail  de  cadastro.  Estes  dados  autorizam postar  o  produto  através  dos  Correios  sem

nenhum custo.

Dirija-se a qualquer agência dos Correios (NÃO FRANQUEADA) e apresente a autorização no

guichê de atendimento.

Lembre-se que esta autorização tem uma validade de 7 (sete) dias corridos a partir da data do

envio da autorização.

ATENÇÃO: Em caso de não utilização da autorização de postagem por motivos alheios ao

determinado por  esta  empresa,  como alteração de meios  de postagem,  Sedex,  Sedex-10 ou até

mesmo transportadora, não poderá ser imputado a esta empresa qualquer responsabilidade quanto a

ressarcimento, avaria ou extravio.

É  IMPORTANTE  o  contato  com  nossa  equipe  para  solicitar  o  endereço  correto  para  a

devolução  do  produto,  pois  se  o  mesmo  for  endereçado  para  um  local  incorreto,  não  nos

responsabilizaremos pelo cumprimento dos prazos.

Qualquer dúvida estamos à disposição através de um de nossos canais de atendimento: SAC,

Formulario online, telefone (atendimento das 09:00 às 17:00 de segunda à quinta-feira, sexta-feira

das 09:00 às 15:00, horário de Brasília (exceto fins de semana e feriados).

Ficamos no aguardo do recebimento da mercadoria!

Obrigado por sua atenção!



TERMO DE RETORNO DE MERCADORIA AUTORIZADA

Eu, ___________________________________ portador do CPF N. _________________, RG ___________________,

residente no endereço: _______________________________________, bairro: _______________________________,

cidade:  ___________________________,  estado  __________,  venho  através  deste,  atestar  a  Responsabilidade  e

Verdade sobre os itens abaixo descritos, 

Nº de Pedido _____________________________________ Protocolo de RMA ________________________________

PRODUTOS QUE ESTOU ENVIANDO 

Selecione abaixo o motivo da devolução colocando um X no quadrado indicado: 

       Item 1 – INSATISFAÇÃO, INCOMPATIBILIDADE (7 dias após recebimento)

Os produtos do pedido acima se encontram em perfeito estado, não constando nenhum dano físico, ou de
funcionamento  e,  sobretudo  com  serial  idêntico  ao  da  embalagem  e  com  todos  os  acessórios,  e  itens  que  o

acompanham , e mesmo   como sua embalagem em perfeito estado.

       Item 2 – PRODUTO DANIFICADO  (48 horas após recebimento)

Informo que o(s) produto(s) em questão foram recebidos com embalagem(s) intactas e em excelentes estado,
contudo o mesmo encontra-se danificado fisicamente. Sendo assim após abri-lo, não rompi nenhum tipo de embalagem
interna dos acessórios contidos na caixa, e estou devolvendo todos os componentes que nele consta e acompanhou o

envio e ato da entrega.

       Item 3 –  DIFERENTE DO ANUNCIADO (48 horas após o recebimento)

Informo que o produto recebido em mãos é diferente do anunciado, sendo de total desacordo com o pedido
efetuado em site, e pedido de compra enviado pelo mesmo. Declaro o produto em mesma situação de entrega, com
toda(s) a(s) embalagem(s) interna e acessórios inclusos e estou devolvendo todos os componentes que nele consta e

acompanhou durante o envio e ato da entrega.

       Item 4  –  DEFEITO DE FABRICAÇÃO (Prazo de garantia estipulado na nota fiscal)

Confirmo que o(s) produto(s) de devolução, foram devidamente testados, conforme solicitado pelo atendente
do RMA, e ainda que realizados os testes indicados, o produto não se apresenta funcional. Não consta nenhum dano
físico e, sobretudo o serial está idêntico ao da embalagem. Declaro que o Não funcionamento do produto não está
relacionado à capacidade de entender o uso do mesmo, e nem mesmo o defeito foi causado por algum ato que não seja
de uso normal, e sim defeito de fabricação.

DESCREVA RESUMIDAMENTE, O DEFEITO DO PRODUTO DE DEVOLUÇÃO

MINHA RESPONSABILIDADE E VERDADE

Declaro para os devidos fins que se o Termo assinalado acima estiver em desacordo da verdade, eu assumirei todos os
custos de envio e retorno do(s) produto(s), sem direito a troca ou reposição de crédito, sendo assim, também não tendo
direito de recusar o recebimento de retorno do(s) produtos(s) pela transportadora ou Correios.
Confirmo, no caso do ITEM 4, que aceitarei que o produto seja reparado e me enviado consertado dentro do prazo
previsto por lei, não tendo eu, o direito de recusar qualquer tentativa de entregar do(s) produtos(s). Sem mais!

CIENTE:
________________________________________________________________________________
         


