Política de Troca e Devolução
Desistência por Arrependimento
Caso você receba o produto e desista de sua compra, você tem a opção de devolver o produto
e receber a restituição no Valor Total da compra devolvida..
CDC_Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de
sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação
de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.
Produto com defeito SEM USO
Caso você tenha recebido seu produto com alguma suposta falha ou defeito comunique
imediatamente a loja Virtual onde a compra foi efetuada. Para que se possa a troca ou
devolução caso seu produto esteja sem uso.
Produto com defeito APÓS USO
Os produtos comercializados pela JR Adamver possuem 90 dias de garantia. Se após o
uso do produto, identificar qualquer tipo de falha ou defeito, você deverá contatar a
nossa Central de Relacionamento através do 0800 642 2001 ou envie um e-mail para
Sac@mormaiisunglasses.com.br.
Desacordo
Caso você receber o produto em desacordo com o que foi adquirido será feito a substituição
do produto por outro produto igual ao que foi solicitado originalmente em seu pedido.
Precauções:
- Toda mercadoria deve ser conferida no ato da entrega;
- Recuse produtos em embalagens abertas ou produtos avariados;
- O produto deve ser devolvido sem uso, em sua embalagem original, acompanhado dos
manuais, acessórios e nota fiscal.
- Todos os produtos devolvidos passam por uma análise do Controle de Qualidade quando
chegam ao nosso Centro de Distribuição, a qual poderá levar até cinco dias úteis. O produto
desejado para troca e/ou a restituição do valor pago só será liberado após aprovação do nosso
Controle de Qualidade. Caso seja identificada qualquer divergência ou violação do produto,
não aceitaremos a devolução e devolveremos o produto ao remetente sem comunicação
prévia.
- cancelamento consulte o regulamento da loja virtual

