
Política de Troca e Devolução

A Leveros Solar, sendo uma empresa especializada em produtos, serviços e soluções em Energia 
Solar, busca oferecer excelência no atendimento Pós Venda de nossos parceiros, buscando sua 
satisfação total. Para que isso ocorra com eciência, contamos com uma equipe para esclarecer 
dúvidas, prestar suporte técnico e indicar as melhores soluções. 

 1.1.Quando a transportadora estiver entregando seu produto, verique:
    a) Se a embalagem está em boas condições;
    b) Se quantidade de volumes recebidos está de acordo com a Nota Fiscal;
     c) Abra as caixas e verique cuidadosamente os produtos.
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1. Produto avariado durante transporte

Conra abaixo as nossas regras sobre trocas e devoluções

Fale conosco através dos nossos canais
de comunicação

E-mail Telefone
sacsolar@leveros.com.br (47) 99732-2016.

Caso a embalagem ou o produto apresente avarias, não aceite o recebimento 
do item e escreva no verso da Nota Fiscal: "MERCADORIA RECUSADA POR 
AVARIA" (Sempre especicar qual o item e a quantidade). Imediatamente, 
entre em contato conosco e nos comunique o ocorrido.
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Nosso SAC vericará as condições do produto avariado conforme procedimento 
de análise (item 6). 

2. Produto enviado em desacordo com o pedido 

 2.1.Se você notar que o produto enviado está diferente de seu pedido, não aceite a entrega
    do material divergente ou faltante. Escreva no verso da Nota Fiscal "MERCADORIA 
    RECUSADA POR ESTAR DIFERENTE DO PEDIDO" (Sempre especicar qual o item e a 
    quantidade), e nos comunique.

 2.2.Caso você perceba que o produto enviado está diferente de seu pedido somente após a 
        entrega, entre em contato conosco no prazo máximo de 07 dias corridos após o recebi-
    mento. Iremos analisar os produtos recebidos de acordo com procedimento de análise 
    (item 6). 

3. Defeito/Vício durante o prazo de garantia (90 dias após 
o recebimento)
Dentro do prazo de 90 dias contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal entre em con-
tato conosco. Após esse prazo, consulte nossa política de garantias.

4. Atraso na entrega
Se a sua entrega não acontecer no prazo informado, entre em contato conosco e relate o ocor-
rido. Dentro de 2 dias úteis, rastrearemos o produto junto às transportadoras e informaremos
uma posição sobre a entrega.

5. Procedimento de entrega em Zona Rural ou quando 
localização do endereço não foi encontrada.

Caso a transportadora informe que não fará a entrega por se tratar de Zona Rural, ou não tenha
localizado o endereço, ou o endereço está divergente do que consta na Nota Fiscal entre em 
contato conosco imediatamente.

Nosso SAC irá conrmar as informações do endereço de entrega e irá solicitar um ponto de 
rreferência para que possa informar a transportadora facilitando assim a localização da entrega.
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Entraremos em contato com a transportadora e daremos um retorno sobre o novo prazo de
entrega em até 2 dias úteis. 

O prazo da entrega está sujeito a disponibilidade de rotas da transportadora para a região
de destino. Não autorizamos a realização da coleta diretamente na transportadora em 
hipótese alguma. Caso o cliente realize a coleta diretamente na transportadora, não nos 
responsabilizamos por nenhuma avaria ocasionada no transporte nal.

6. Procedimento de análise
 6.1.Para o atendimento da solicitação de Troca ou Devolução o material deve atender as 
   seguintes condições: 

    a) O produto deverá estar em sua embalagem original em bom estado. Mesmo que tenha
      sido aberta a embalagem não pode ter sido rasgada ou avariada;
    b) O produto não poderá apresentar indícios de uso e instalação;
        c) Não poderá estar faltando componentes do kit (manuais, acessórios 
    entre outros).

 6.2.Para agilizar as solicitações de trocas ou cancelamentos, pedimos que nossos clientes 
enviem para o e-mail sacsolar@leveros.com.br, fotos:

    a) Do produto recebido;
    b) Da embalagem;
    c) Das etiquetas axadas na embalagem;
    d) Das etiquetas axadas no produto (o número de série deve estar legível).

     
 Se o resultado da análise for favorável o cliente poderá optar pelo:

CanCancelamento: Após a conrmação da coleta do material, a devolução dos valores pagos pelo
produto ocorrerá da seguinte maneira:

    a)Nas compras com cartão de crédito, a administradora do cartão será notiticada e o 
    estorno ocorrerá em até duas faturas posteriores. O prazo para devolução dependerá da
    administradora do seu cartão.

    b)Nas compras pagas com boleto bancário, PIX ou TED, a restituição será efetuada por
    meio de depósito bancário, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, somente na conta corrente 
        do titular da compra.

Caso o cliente seja Contribuinte do ICMS, será necessário que este emita a Nota Fiscal de 
Devolução em até 05 dias após o resultado da análise.
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Envio de um novo produto (Troca): Emitiremos um novo pedido no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data da conrmação da coleta do produto que está sendo devolvido. O prazo 
de entrega desta nova mercadoria obedecerá ao prazo disponível para o CEP; Se não tivermos em
estoque o mesmo produto, você poderá optar por qualquer outro disponível em nosso estoque. 
Para saber a disponibilidade basta consultar o seu vendedor. No entanto, se o produto não atender
aos requisitos mencionados, não aceitaremos a devolução: entregaremos novamente a mercado-
ria ao ria ao remetente e suspenderemos o processo de cancelamento ou troca.


