
CARTA DE TROCA / DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Dados do Pedido
Nome: _______________________________ 
Número do pedido: _____________________ 
Data da compra: _____/______/______ 
Data do recebimento: _____/______/______ 

Motivo da troca
(   ) Produto com defeito
(   ) Produto diferente do que comprei
(   ) Outros: __________________________________________________________________________ 

Solicitação 
(   ) Mesmo produto
(   ) Vale-compras no mesmo valor (Caso deseje adquirir outro produto da loja)
(   ) Devolução do produto / Estorno da compra

Detalhes: ___________________________________________________________________________ 

Critérios para troca / devolução

- Para devolver um produto por arrependimento / defeito, as seguintes condições deverão ser observadas. O 
prazo para desistir da compra é de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento do produto. O 
produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios de uso/desgaste, acompanhado de 
nota fiscal, manual e todos os seus acessórios. 

Descreva no verso da nota fiscal o motivo da devolução. O valor pago será 
restituído pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra. Devido ao estoque limitado das mercadorias, 
pode acontecer de não termos o mesmo item para troca. Por esse motivo, não será possível trocar os 
produtos, apenas devolvê-los e solicitar a restituição do valor pago.

Informações Importantes

- Ao postar seu produto, certifique-se de embalá-lo corretamente, evitando que o mesmo seja danificado no 
transporte. Evite colar etiquetas e fitas adesivas diretamente sobre a caixa do produto.
- Os produtos enviados à troca / devolução passam por análise no SAC da PORT Informática, que tem prazo 
de 3 (três) dias úteis para avaliação após o recebimento. Caso não seja detectada nenhuma irregularidade, a 
troca / devolução é autorizada.
- A PORT devolverá o produto ao seu endereço de entrega sem a restituição dos valores pagos quando: 
Produto devolvido sem a devida comunicação; devolvido fora do prazo; constatado qualquer divergência; 
indícios de mau uso e ou ausência de manuais e acessórios.

(   ) Estou ciente e concordo com os critérios e informações descritos acima.

_____________________________ , ______ / _______ / ___________
                                                  (cidade)                                              (data)

________________________________
                                                                                                                        (assinatura do cliente)

Envie para o e-mail (lojaonline@portinfo.com.br) esta carta 
devidamente preenchida. 

PORT Informática | www.portinfo.com.br

Telefones: 4005-9003 (Capitais e Regiões Metropolitanas) | (31) 3515-6333 (Demais Localidades) 
Horário de Atendimento: Segunda à sexta-feira das 08h00min às 18h00min.
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