
 

GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 

Cnpj: 10.706.567/0001-31   Fone: (41)3382-1833 

Políticas de vendas e cobranças: 

 1-Primeira compra para clientes novos e sem cadastro ou empresa menos de 1 ano somente á vista ou no cartão crédito ou Débito .  

 2-Após primeira compra a vista e cadastro preenchido corretamente poderá ser efetuado pagamento por meio de boleto bancário 
limites de crédito e prazos serão estipulado pela empresa.  

 3-Compras faturadas (boleto) havendo atraso nos pagamentos o cadastro será bloqueado e sua liberação somente por analise.  

 4-Não efetuamos mudança no vencimento de titulos (boletos).  

 5-Trabalhamos com pagamento via cartão de crédito , Débito e pagamentos online. 

 6-Para compras faturadas (boleto), e prazo ultrapassando 7 dias não poderá ser mais cancelado os títulos (boletos).  

 7-Toda compra efetuada através do nosso telemarketing ou via internet (skype - site e outros) sempre confirmar o produto se realmente 
é o modelo desejado através de fotos e códigos.  

 8-Caso cliente tenha preferência por transportadora informar no ato da compra ao vendedor.  

 9-Mercadoria comprada a base de troca:   

  1° opção cliente nos envia a peça com defeito após chegar analisamos e lhe passamos o valor da troca . 

  2° opção enviamos a mercadoria com valor normal e após recebermos a troca fazemos o desconto devido .  

Política de Garantias : 

 10-Cliente tem até 7 dias corridos para devolução e cancelamento do produto (para compras efetuadas não 

presentes) para compras realizadas na loja somente troca.(sem violar os lacres ou danificar o produto) 

 11-Após 7 dias até 30 dias ficando somente garantia do produto, ou gera um crédito no valor .(sem violar os lacres ou danificar o 
produto)  

 12-Todo envio de mercadoria para troca garantia ou até devolução somente com frete pago e autorização do fornecedor por escrito, 
email da loja (nossa).  

 13-Acima de 30 dias até 90 dias somente garantia do produto (concerto do próprio). Caso não de concerto poderá ser trocado por outro 
produto da mesma espécie.  

 14-Toda mercadoria vai com lacres invioláveis da empresa caso aja rompimento de 1 destes lacres , o produto não terá garantia.  

 15-Não somos responsáveis por avarias de transportes dos produtos, sempre confira no ato do recebimento caso tenha sido danificado 
ou estraviado procurar o transportador para solucionar o problema  

 16-Não efetuamos antecipação de garantia caso de problemas terá que ser enviado para nossa loja para avaliação.  

 


