
Política de Garantia, Trocas e Devoluções 
Varejo  

(Versão 2.0 de 13/05/2021)  

Condições gerais  
Nossos produtos são classificados como bens de consumo semiduráveis, e como tal sofrem desgaste 

natural conforme são usados. Tal garantia legal é estabelecida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, Parágrafo 1, Artigo 18, da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 conforme segue:  

• Garantia de 7 dias corridos para devolução do produto, sem custos, com reembolso do valor 
da compra, qualquer que seja o motivo.   

• Garantia de 30 dias corridos contra defeitos de fabricação, sem custos, com manutenção 

realizada no próprio produto através de envio do mesmo para nossa sede.  

O cliente precisa comunicar nossa empresa, dentro dos prazos acima, a partir da data do 

recebimento do produto nos seguintes canais de comunicação:  

• WhatsApp: +55(16)98200-0244 (Varejo) / +55(16)3372-6422 (Atacado)  

• Email: atendimento@andrades.com.br (Varejo) / vendas@andrades.com.br (Atacado)  

ATENÇÃO! Haverá perda da garantia, caso o cliente realize manutenção na mochila por conta 

própria, sem prévio acordo com a Andrades. Não nos responsabilizamos por manutenções feitas 

pelos clientes ou terceiros e não fazemos reembolsos de valores gastos nessas manutenções, sem 

que haja comum acordo entre o cliente e nossa empresa. A garantia obrigatoriamente será dada 

mediante nossa política de troca e manutenção que está amparada pelo CDC ou em comum acordo 
entre o cliente e nossa empresa. 

Garantia dentro de 7 dias  
A devolução ou troca do produto, por qualquer que seja o motivo, pode ser feita no prazo de 

até 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento da mercadoria.  

Garantia dentro de 30 dias  
Esta garantia refere-se a defeitos de fabricação e pode ser acionada em até 30 (trinta) dias 

corridos a contar da data do recebimento da mercadoria. Ela será dada em forma de reparo no 
produto.  

Trocas serão realizadas somente em casos cujo reparo não possa ser realizado no produto, 

diante do defeito apresentado. Essa decisão fica a critério de nosso departamento qualidade que 

realizará um processo de identificação e análise do defeito.  

Prazo para coleta da devolução 
 Em caso de coleta de devolução realizada por transportadora, o prazo médio é de 10 dias, 

podendo sofrer variações de acordo com cada região. 



Procedimentos para devolução de mercadoria 
1. Enviar para um dos canais de comunicação acima, o nome do local onde a compra foi feita e 

o número do pedido.  

2. Caso esteja acionando a garantia de 30 dias: Enviar um vídeo do produto ou fotos, sendo da 

mochila inteira e de sua parte interna e externa também de cada defeito apresentado. 

 

Após análise do setor de qualidade e a aprovação da garantia, transcorrerão os seguintes passos:  

1. Emitir nota fiscal de devolução com frete FOB (Empresas que possuem Inscrição Estadual, são 

obrigadas a emitir nota fiscal de devolução). Para maiores informações acesse:  

a. https://fabiomlopes.jusbrasil.com.br/artigos/437275058/toda-recusa-e-

umadevolucao-mas-nem-toda-devolucao-e-uma-recusa-de-mercadoria  

b. https://blog.softensistemas.com.br/nota-fiscal-de-devolucao/  

2. Caso o cliente não possua Inscrição Estadual, nossa empresa é que emitirá a NF de devolução.  

3. Caso esteja acionando a garantia de 7 (sete) dias: O produto deverá ser encaminhado na 

embalagem original, sem indícios de uso, sem violação, acompanhado do DANFE (Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).  

4. Caso esteja acionando a garantia de 30 (trinta) dias: Embalar a parte com defeito na menor 

embalagem possível. Se o defeito for na capa enviar somente a capa, se o defeito for na caixa 

de isopor, enviar somente o isopor. Enviar ambos, capa e isopor, somente se houver defeitos 

nos dois.  

5. Postar a mercadoria nas agências dos Correios após liberação do código de postagem ou caso 

a logística reversa seja por transportadora, estar no local da coleta de segunda-feira a sexta 

feira das 8h às 18hs. Se a transportadora, ao tentar efetuar a coleta, não obtiver sucesso, será 

cobrado do cliente uma segunda tentativa de coleta.  

6. ATENÇÃO! A postagem da mercadoria para nossa empresa deve ser imediato e precisa 

ocorrer dentro do prazo da respectiva garantia, ou seja, até o 7º (sétimo) dia para 

arrependimento de compra ou até o 30º (trigésimo) dia para defeitos de fabricação. Caso este 

prazo não seja cumprido e o prazo de garantia esteja expirado, os termos da garantia de 7 

(sete) dias ou de 30 (trinta) dias, conforme o caso, não serão mais aceitos.  

Prazo para resolução da garantia  
A Andrades Mochilas Delivery tem até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 

recebimento do produto, para postar a garantia de volta para o cliente.  

Se a reclamação tiver sido realizada dentro de 7 dias, haverá o envio de um novo produto ou 

o reembolso do valor total da compra. Se a reclamação tiver sido feita entre o 8º e o 30º dia, a 

garantia será um reparo na área com defeito.   

Ressarcimento de valores de pedidos cancelados  
A Andrades Mochila Delivery fará a restituição total dos valores pagos utilizando a mesma forma 

de pagamento escolhida no processo de compra.  



• Em compras com cartão de crédito, a administradora do cartão será notificada e o estorno 

ocorrerá na fatura atual ou na posterior, de uma só vez, seja qual for o número de parcelas 

utilizado na compra. O prazo de ressarcimento depende da administradora do cartão.  

• Em compras com depósito em conta, transferência, TED ou DOC, a restituição será efetuada 

por meio de depósito bancário, em até 10 (dez) dias úteis, somente na conta corrente do(a) 

comprador(a). É necessário que o CPF do titular da conta corrente seja o mesmo que consta 

no pedido (CPF do cliente). Caso o(a) comprador(a) não tenha uma conta corrente que atenda 

às condições citadas, será enviada, no mesmo prazo, uma Ordem de Pagamento em nome  

do titular da compra. Ela poderá ser resgatada em qualquer agência do Banco Bradesco ou 

Agência dos Correios, mediante apresentação do documento de identidade e CPF.  

• Em compras pagas através do Mercado Pago, com boleto bancário, cartão de crédito ou 

débito ou uso de saldo, o estorno será realizado na conta Mercado Pago do cliente no mesmo 

dia ou no dia útil seguinte ao cancelamento do pedido.  

o O valor fica disponível para o cliente em sua conta Mercado Pago e pode ser utilizado 
para outros pagamentos ou compras.  

o Para  maiores  informações,  por  favor,  acesse: 

https://www.mercadopago.com.br/ajuda/como-devolverao-o-meu-dinheiro_1605  

o Caso o cliente queira sacar o dinheiro para sua conta bancária haverá tarifa de saque, 

cujo valor e condições atualizados se encontram no seguinte link: 

https://www.mercadopago.com.br/ajuda/retirar-para-conta-bancaria_304  

IMPORTANTE: Em caso de devolução, a restituição dos valores será processada somente após o 

recebimento e análise do(s) produto(s) no Centro de Distribuição da Andrades Mochilas Delivery.  

A Andrades Mochilas Delivery isenta-se da obrigação de cancelar qualquer produto que não 

preencha os requisitos da Política de Trocas e Devoluções.  


