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Política de trocas de devoluções

Antes de começar a sua leitura, a Nobre SoS tem um breve recadinho para uma

nobre experiência: 

Leia com atenção a descrição dos produtos. A Nobre SoS está sempre

trabalhando para descrever adequadamente as especificações dos produtos e

suas funcionalidades, para que você tenha certeza de que está adquirindo a

solução sustentável que necessita.  

Mantenha a embalagem original do produto, o manual e acessórios por, pelo

menos, 07 dias. Esses itens são necessários para o caso de troca ou devolução. 

 

A política de trocas e devoluções da Nobre SoS baseia-se no Código de Defesa

do Consumidor. 

Você tem o direito de efetuar a troca ou a devolução de produto nas seguintes

situações: 

por desistência ou arrependimento - você pode devolver o produto em até 7

(sete) dias a partir da data de recebimento* (conforme Art. 49 do Código de

Defesa do Consumidor); 

por defeito técnico ou de fabricação - você pode devolver o produto em até 7

(sete) dias a partir da data de recebimento* (conforme Art. 18 e Art. 26 do Código

de Defesa do Consumidor); 

por avaria** (dano) no transporte - você deve recusar o produto no momento da

entrega ou devolver o produto em até 7 (sete) dias a partir da data de

recebimento* (conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor); ou 

por recebimento de produto em desacordo com o pedido efetuado - você deve

recusar o produto no momento da entrega ou devolver o produto em até 7 (sete)

dias a partir da data de recebimento* (conforme Art. 49 do Código de Defesa do

Consumidor); 

Como solicitar a troca ou a devolução 

Entre em contato com nosso SAC por meio do e-mail

nobre.cliente@nobresos.com, enviando: 

o motivo da troca ou da devolução; 

o número do pedido; 

imagens do produto recebido e da embalagem original, manual e acessórios; 

se requer a troca*** do produto ou o ressarcimento**** do valor pago. 

Após análise do pedido e sendo devida a troca ou a devolução, conforme a nossa

política, a Nobre SoS encaminhará as orientações para o procedimento de

devolução do produto, por meio dos Correios. 

Condições para o procedimento de troca ou devolução:  

obedecer às orientações de padrão de remessa pelos Correios; 

devolver o produto na embalagem original, seu manual e os acessórios; 

devolver o brinde, se houver; 

devolver a declaração de conteúdo ou a nota fiscal. 
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Troca ou ressarcimento: 

Após recebimento do produto pela Nobre SoS e confirmação quanto ao

cumprimento***** das condições para a troca ou devolução, será

providenciado(a), por escolha do cliente: 

A troca pelo mesmo produto; 

A troca por vale-compra no mesmo valor do produto devolvido; 

O ressarcimento do valor pago, conforme meio de pagamento efetuado. 

* Data de recebimento - será considerada a data informada pelos Correios, por

meio do sistema de rastreamento. 

** Troca ou devolução por avaria - caso detecte a avaria no ato da entrega, recuse

o recebimento do produto, faça pequena anotação no verso do comprovante de

entrega explicando a recusa e informe ao nosso SAC por meio do e-mail

nobre.cliente@nobresos.com. Assim, você estará nos ajudando a facilitar o nosso

pedido de ressarcimento aos Correios por avaria no transporte. 

*** Troca de produto – troca pelo mesmo produto ou troca por vale-compra no

mesmo valor pago pelo produto. 

**** Ressarcimento – será efetuado conforme valor pago e forma de pagamento

realizada. Se pagamento efetuado por meio de boleto bancário, será efetuada a

transferência do valor para a conta titular do cliente, em até 02 dias úteis, após a

recepção do produto pela Nobre SoS. Se pagamento efetuado por meio de

cartão de crédito, a Nobre SoS solicitará o estorno do valor da compra à

operadora. Assim que o cancelamento for finalizado, a visualização do estorno

(isso inclui as parcelas já pagas), aparecerá em sua fatura atual ou na próxima,

dependendo da data de fechamento e da operadora de cartão de crédito. No

caso de ressarcimento por meio do estorno da compra com cartão de crédito,

devido às regras de segurança das operadoras, somente o titular do cartão

poderá entrar em contato para acompanhamento do processo de cancelamento. 

***** Descumprimento da política de trocas e devoluções – se, no ato do

recebimento do produto pela Nobre SoS, for identificado o descumprimento às

regras e condições para troca ou devolução do produto, como a falta da

embalagem original com o manual e todos os acessórios, indícios de mau uso e

ausência do brinde, se for o caso, a troca ou devolução será recusada e o

produto será novamente remetido ao cliente.


