
Política Comercial

- Boleto à vista: desconto de 2% do valor de tabela e vencimento 3 dias úteis após a geração 
do pedido;
- Cartão de crédito: até 12x (com juros) passando por análise de fraude;
- TED ou PIX: enviar o comprovante de pagamento para o vendedor;
- Débito 1x: com análise de fraude.   

O parceiro deverá conferir os dados de Faturamento e Entrega em todos os pedidos de venda. 
Dado o aceite formal da proposta, não será possível modicar os dados de entrega e fatura-
mento.

1.Condição de pagameto

2.Conferência de dados

3.Faturamento para cliente nal com comissão

- Assinar “contrato de parceria com venda direta” com a Leveros Solar;
- O parceiro pode acrescentar até 50% do valor do kit no valor de venda para o cliente nal, a m
de receber o repasse;
- A NF deve ser emitida somente após o faturamento do pedido

Emissão da Nota
Para o pagamento do "repasse" o parceiro precisa emitir uma Nota Fiscal de serviço para a Leveros
Solar no Solar no valor do repasse negociado. É necessário emitir uma Nota Fiscal por compra (não é possí-
vel juntar várias compras em uma nota scal).

Natureza da Nota
A natureza da nota scal deverá ser: Serviços, NÃO será aceita NF avulsa.

CNAE’s aceitos para emissão da Nota
- 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e do-
méstico;
- 33.13-9-99 - Manu- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especi-
cados anteriormente;
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- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia e outros CNAE’s que estejam ligados a instalação de Energia
Solar.

Códigos de serviços aceitos

- 14.01 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamen-
tos, motores, elevadores ou de quaisquer outros objetos, exceto veículos (exceto peças e partes
empempregadas, que cam sujeitas ao ICMS).
- 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário 
nal, exclusivamente com material fornecido por ele.
- 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 
civil, elétrica e de outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares,
inclusive terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, 
peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel (exceto o fornecimento de mercadorias produ-
zidzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que ca sujeito ao ICMS). 
(Obs: Retenção INSS). 
Caso tenha outro código, deverá ser enviado ao setor scal para analisar se é permitido;
Não será aceita nota scal com as descrições: promoção de venda, comissão, repasse, representa-
ção e serviço de agenciamento. Na descrição da nota deverá constar as seguintes informações: 
"Nome do cliente de faturamento - número da proposta - dados bancários"

Envio da Nota para a Leveros Solar

A nA nota scal de serviço e o boleto deverão ser enviados para o e-mail nfesolar@leveros.com.br
com o Assunto: “NF Serviços – nome faturamento - número da proposta”.
 
Pagamento do “repasse”

- O pagamento do repasse do parceiro, será de acordo como recebimento do cliente nal. Ex.: se 
o cliente pagou no cartão de crédito em 3x, o parceiro receberá o repasse em 3x;
- Em casos que o pagamento do cliente nal for parcelado no cartão de crédito, o repasse será
rrealizado sempre na primeira terça feira de cada mês;
- O envio da nota scal deverá ser até as 12:00hs de quinta feira para o pagamento ser realizado 
na terça feira seguinte.
- O pagamento do "repasse" será feito sempre via transferência bancária, os dados bancários 
deverão constar na descrição da nota scal. 

4.Descarregamento

- Verique seu produto no ato do recebimento. Em caso de desacordo ou avaria, recuse o rece-
bimento e entre em contato conosco imediatamente;



5.Prazo de entrega

6.Observações

Dados Leveros Solar

Dados bancários

- A Leveros Solar não negocia com clientes nais, vendemos apenas para Integradores.
- A validade dos orçamentos são de 05 (cinco) dias. 
- A Leveros Solar não se responsabiliza pelo dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos
no cliente nal.
- Na modalidade de entrega agendada, o faturamento dos itens comprados será feito até 2 
dias antes da entrega.

Razão Social - Leveros Solarsou S.A
CNPJ – 21.795.351/0001-06

IE – 25.757.132-9
Endereço – Rua Arnô Delling 605 – Itoupavazinha – Blumenau SC – 89066-350

Após a conrmação do pagamento, o prazo de entrega varia conforme as regiões; Norte 
(26 dias), Nordeste (24 dias), Centro Oeste (17 dias), Sudeste (14 dias) e Sul (14 dias), podendo
sofrer alterações pela transportadora.
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SICREDI
Banco – 748
Agência – 2606
CC – 26227- 7

VIACREDI
Banco – 085
Agência – 0101
CC 1012665 – 1

BANCO DO BRASIL
Banco – 001

Agência – 3852-0
CC – 5380-5

BANCO DO BRASIL
Banco – 001

Agência – 3852-0
CC – 5380-5

SICOOB MAXICRÉDITO
Banco – 756

Coop/Agência – 3069
CC – 120288-0

ITAÚ
Banco – 341
Agência – 0132
CC – 52586-6

PIX-387dae3c-7866-4727-
9ed9-119c2eba1128 

- Não efetuamos serviço de içamento. A entrega da mercadoria será no endereço indicado na 
nota scal de venda.
- A descarga dos materiais é de responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos pela 
descarga e acondicionamento do material.


