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Política de Devolução

Este documento estâbelece os critérios de dêvolução de prodlitos adquiridos nâ Romaço Comercial
lmportadora De Rolamentos Ltda. 5uã leitura é indispensiivel para conhecer as normas eÍabelecidas pela
empresã, quevisam corrigire melhoraros procedimentos de atêndimento ao cliente1. Definiçôes
1.1- Devo[]ções de produtos

A Romaço trocará os produtos adquiridos por seus clientes, de acordo com o previsto no Código de Defusa
do Consumidor, devendo o cliente comunicar o vendedor e sêgúir âs instrLrções rccêbidas para que o pedido de
devolução sêja analisado e processado.
1.2. CondÍções dos produtos

Os produtos dêvolvidos devem êstâr em condicôes de comerciãlizacão, isento de marcas de montagem,
lubrificação, oxidação e dêntro dâ êmbâlagem plástica de protêção. A caixa do produto não poderá estar
rasurada, rasgada, molhada ou sLIa.
1.3. PÍêzo dÊ solicitacão para t.ocà oü devolução

O consumidorterá o orazo de até 7 dias corridos da emissão da nota fiscal para solicÍtâr a devolução1.4. Procedimento de devolução

a. O cliente encaminhará um e-mailpâra o setorde logÍstica soíicitãndo a devolução do produto;
b. Este conferirá se atende a política de devoluções (prazos e motivos).5e ãtender, o analista de logística
dêverá abastecer â planilhê de controle, informando ao cliente o aceite formal da devolução e demais
orientações. Nos casos em que a solicitação de devolução não atender a política aqui tratada, a mêsma
deverá ser encaminhada para o coordenadorde vendas, responsávêlpeia avaliação e parecerfinal;
c. Após o recebimento das orientaçõês, o cliente emitirá a Nota Fiscal e na sequêôcia encaminhârá parâ
devolucáo (a romaco.com. br efetuar a anáiise tributá ria.
d. Com todas as informações corretat o ãnalista de logística emitirá â aútorização deêmbarque (liberâção dâ

devôlução)

e informará ambos, cliente e vendedor interno. A eutofizacâo de embarque dêverá vir

ÊrâmDeada iunto com a nota fiscal.
e. Com a autorização de embarque impressa e grâmpêadâ junto a nôtâ flscal, o cliente providenciará a

dêvolúÉo física das mercado as;

f.

Assim que a Romaço receber a devolução física e todas as informaçôes êstivêrem corretas, terá 3 (três)
dias úteis para liberar o crédito devído ao clíênte.

1.5. Frete de devolução/troca
O

frete referente â devolução é dê responsabilidade do cliêntê, exceto nos câsos em quê o êrro for oriundo

da Romaço Rolamentos.

1.6. Recebimento das devoluções
A Româço aceita.á o recebimento das devoluções desde que o motivo se enquadre em algum dos aspedos
relacionados abaixo:

a. Nota fiscal emitida parã o CNPJ e endereço incorretos do clientê, divergente dos dados informãdos no
orçamento;
b. Nota flscalemitida ao ciiente com tributação incorreta;
c- Nota fiscalde devolução acompanhada da autorizaçãode embarque (emitida pela Romaço);
d. Faturamento emitidoem duplicidâde pelâ Romaço.
e. Acaixa do prodL.rto nâo estejâ suja, aâsgada e/ou com qualquertipo de rasurâ;
f. Materiel êncamiôhado divergêntê do quê foi informado no orçamento efêtuedo ao clbnte {êx,: marc4
quántidade, preço, etc.);
g. O produto esteja com embalâgem adequada para otransporte;
h. O produto nãotenhã sido montado e nem lubrificãdo, sem marcas de corrosão/oxidação, e que nãotenha
sofrido contato com mâterial estranho (contaminação). De forma geral, o produto deve estar êm
condiçõês de retornarao mercado,

As devolucões cue não estÍvercm deviddmente liberodds bela Roúoco, seh o outotizocão de embdtdue
orampeodd no notd frscol e cuid, mercodoríos não aprcsentorcm candicões de comeraidlízocão, setão
RECUSADAS no dto do re@üfientu sefi ovíso otévio,

Clentes da sua compree!lsão, ágrâdecemos,

