
Retire
Autorização Retirada em Loja

COMPRADOR

RETIRANTE

Nome:
RG: CPF:
Endereço:
Município: UF:

Nome:
RG: CPF:
Endereço:
Município: UF:

Regras para a retirada por terceiros:

 A data de disponibilidade para retirada é uma previsão a partir da confirmação de 
pagamento, podendo ser alterada caso necessário. É necessário respeitar o horário de 
funcionamento da loja escolhida pela retirada. Para conferir o horário você pode verificar 
através do site visitando o pedido realizado. O pedido ficará disponível pelo prazo máximo de 
15 dias no local escolhido para retirada. 

 Importante: O prazo para retirada começa a contar a partir da confirmação de 
pagamento e, caso o pedido não seja retirado no prazo máximo informado acima, será 
automaticamente cancelado e o mesmo volta ao estoque da loja. Nesse caso, será gerado um 
vale no valor final da compra, para realizar uma nova compra no site. Em caso de compras de 
produtos em oferta o cliente só poderá comprar o mesmo produto pelo preço comprado 
anteriormente se a oferta ainda estiver válida no site.

 A retirada no local escolhido no momento da compra e o transporte até o destino final 
é de exclusiva responsabilidade do cliente. Assim, o cliente deve ficar atento ao escolher a loja 
para retirada durante a finalização do pedido. O cliente deverá verificar se não há nenhum 
dano ou avaria aparente no produto e se todos os acessórios descritos na embalagem estão 
presentes no momento da retirada. Não sendo aceitas reclamações posteriores.

 No caso de retirada por terceiro, será necessário apresentar:
• Documento de identidade oficial com foto da pessoa que está retirando o produto.
• Documento de identidade oficial com foto do cliente titular da compra ou xerox. 
• Termo de autorização para retirada assinado pelo cliente titular da compra. 

Confirmo estar ciente com as informações descritas nesse termo: 

Retirante responsável

Cliente responsável


