
POLÍTICA COMERCIAL Q ART 

 

 

Ao efetuar sua primeira compra, o cliente deverá efetuar o cadastro enviando 
os documentos que serão solicitados pela vendedora responsável pelo 
atendimento.  

 

1) Venda "À Vista": 

 

Pagamentos à vista serão efetuados através de dinheiro, depósito ou 
transferência bancária (Banco do Brasil, Itaú ou Sicoob) e cartão de débito 
diretamente em nossa loja ou no caso de atendimento não presencial, o 
pagamento deverá ser efetuado através das plataformas de pagamento on-
line (Paypal, Mercado Pago e PagSeguro) que serão enviados pela vendedora 
responsável, através de um link que será enviado por e-mail. 

Note que sua nota fiscal virá com o nome – Jorgelean Confecções LTDA -. A 
fatura do cartão de crédito virá com o nome – Q ART. 

Não aceitamos pagamento em cheque. 

Nota 1.1:  Caso haja ocorrência de frete, o mesmo será cobrado 
integralmente, juntamente com o valor do pedido. 

 
2) Venda "À Prazo":  

 

Pagamentos à prazo poderão ser efetuados através de cartão de crédito 
diretamente em nossa loja, ou no caso de atendimento não presencial, o 
pagamento deverá ser através das plataformas de pagamento on-line 
(PayPal, Mercado Pago e PagSeguro) que serão enviados pela vendedora 
responsável, através de um link que será enviado por e-mail. 

A Q ART disponibiliza o pagamento à prazo em até 5x (cinco vezes) sem 
juros, de acordo com o desconto selecionado. 

Não aceitamos pagamento em cheque. 

 
Nota 2.1: As informações sobre parcelamento (sem juros) estão disponíveis na 
tabela abaixo (Tabela 1).  



Nota 2.2:  Caso haja ocorrência de frete, o mesmo será cobrado 
integralmente, juntamente com o valor do pedido, sendo diluído no número de 
parcelas do pagamento. 

 

*Contas para pagamentos via transferência / depósito: 

 

Banco do Brasil - 01 

Conta corrente: 64030-1 

Agência: 0150-3 

CNPJ 05.813.848/0001-53 

Jorgelean Confecções LTDA 

 

Itaú - 341 

Conta corrente: 41799-2 

Agência:  8595 

CNPJ 05.813.848/0005-87 

Jorgelean Confecções LTDA 

 

Sicoob – 756 

Conta corrente: 78964-0 

Agência: 3003 

CNPJ 05.813.848/0006-68 

Jorgelean Confecções LTDA 

 

 

3) Prazo de Entrega:  

 

O prazo de entrega é valido a partir da confirmação do recebimento do 
crédito em conta corrente, no caso de depósito/transferência bancária e 



pagamentos através das plataformas de pagamento on-line. O prazo para 
postagem do pedido são de 2 dias úteis, podendo ser maior devido a 
eventuais greves e/ou paralizações nos serviços dos Correios, parceiro 
logístico para entregas no Brasil. 

 Qualquer que seja a opção de pagamento, o cliente será informado via e-mail, 
durante todo o processo de venda, sendo que no e-mail de confirmação do 
envio do pedido, no corpo da mensagem, haverá o número de rastreamento 
do pedido, que poderá ser acompanhado via contato telefônico e/ou pelo site 
da empresa contratada para o envio, no caso de mercadorias despachadas. 

 
4) Cancelamento de Pedido:  

 

Caso o cliente não efetue o pagamento em até 3 (três) dias após a conclusão 
de pedido, sem nenhuma justificativa, o pedido será automaticamente 
cancelado. 

 

5) Critérios de descontos por valor do pedido:  

Tabela 1 

FAIXAS (à pagar) À vista  30 Dias 60 Dias 
90 Dias à 
150 Dias 

R$ 1.500,00 a R$ 3.499,99 35% 30% 25%   

R$ 3.500,00 a R$ 5.999,99 40% 35% 30%   

R$ 6.000,00 a R$ 8.999,99 50% 45% 40% 35% 

Acima de R$ 9.000,00 55% 50% 45% 40% 

 

6) Exclusividade 

 

Exclusividade de venda por região poderá ocorrer mediante solicitação do 
cliente. A solicitação passará por análise/avaliação. 

Itens que serão avaliados: 

 

 Região; 

 Porte da empresa solicitante; 



 Espaço físico; 

 Distância mínima do revendedor Q ART mais próximo; 

 

Exclusividade de venda será concedida somente para pessoa jurídica. Os 
itens deverão ser devidamente comprovados. 

Critérios de trocas e/ou devoluções 

Todas as peças passam por uma inspeção feita pelo controle de qualidade da 
Q ART antes de serem enviadas para nossas lojas e são revisadas pela 
vendedora responsável pelo atendimento antes de serem enviadas ao cliente. 

Solicitamos aos nossos clientes que sigam as instruções de estocagem para 
evitar que as peças sejam queimadas pela luz solar e/ou luz do próprio 
ambiente onde serão estocadas. 

 

6) COMPRA PRESENCIAL 

 

6.1 - Insatisfação do cliente 

No caso de insatisfação na compra efetuada presencialmente na Q ART, será 
somente permitida a troca até 7 (sete) dias corridos a contar da data 
compra, descrita na nota fiscal. 

Nesse caso, o produto deverá seguir as seguintes especificações: 

 As peças deverão ser trocadas diretamente na loja onde foi efetuada a 
compra; 

 O produto deverá ser entregue da mesma maneira que foi retirado da 
loja, com etiquetas (de identificação do produto e de composição) e 
embalagem original (saco que é utilizado para armazenar o produto); 

 O produto não poderá apresentar nenhum indício de uso. No caso do 
produto apresentar indícios de uso, a troca não será efetuada. 

6.2 - Produtos com defeito 

 

Produtos com defeitos de fabricação 

Os produtos comercializados pela Q ART, gozam de 30 (trinta) dias de 
garantia. No caso de defeitos após esse prazo, deverão ser informados a Q 
ART para analisarmos o ocorrido. 



 

Devolução de mercadoria 

 As peças deverão ser enviadas pelos correios, para o endereço da loja 
Q ART onde foi efetuada a compra e o valor será de responsabilidade 
da Q ART; 

 O cliente deverá relatar junto a vendedora o suposto defeito a qual se 
refere a reclamação, esclarecendo o defeito encontrado. 

Obs: O produto devolvido, será aceito somente se atender as 
especificações descritas acima. Caso contrário, o mesmo será devolvido e 
se houver ocorrência de frete, a Q ART se reservará no direito de cobrar o 
frete. 

 

Análise de defeitos dos produtos 

 

O dano apontado no produto será analisado pelo controle de qualidade da Q 
ART, o qual necessita de um prazo de até 30 dias úteis após o recebimento 
do produto para efetuar todo o processo de análise e envio. 

 

Análise favorável à troca: 

 

 O cliente receberá no endereço de origem, sem custos adicionais, 
a substituição pelo mesmo produto. 

 Na ausência do mesmo produto em estoque, o cliente será 
comunicado e poderá escolher outro produto para troca, entre as 
opções existentes em nosso estoque, respeitando o valor limite do 
crédito correspondente a troca. 

 Se houver diferença de preço entre o produto escolhido e o produto 
reclamado, deverá ser providenciado o pagamento da diferença. 

 

Análise contrário à troca: 

 

Será previamente informado ao cliente os motivos e o produto será devolvido 
ao cliente sem direito de substituição. 



 

Itens de reprovação: 

 Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo 
cliente). 

 Indícios de uso inadequado do produto. 

 Indícios de dano acidental. 

 Desgaste natural em decorrência do uso. 

 

7) COMPRA NÃO PRESENCIAL 

 

7.1 - Insatisfação do cliente 

 

Para efetuar a troca/devolução de mercadoria, de acordo com CDC (código de 
defesa do consumidor), o cliente terá o prazo de 7 (sete) dias corridos a 
contar da data de recebimento do produto. 

 

A devolução da mercadoria deverá ocorrer da seguinte forma: 

 As peças deverão ser enviadas pelos correios, para o endereço descrito 
em nosso site e com o valor de envio pago pelo cliente; 

 O produto deverá ser enviado da mesma maneira que foi recebido 
com etiquetas (de identificação do produto e de composição) e 
embalagem original (saco que é utilizado para armazenar o produto); 

 O produto não poderá apresentar nenhum indício de uso. 

 

Obs: O produto devolvido, será aceito somente se atender as 
especificações descritas acima. Caso não esteja de acordo, o produto será 
enviado automaticamente ao endereço do remetente. Nessas condições, a Q 
ART se reservará no direito de cobrar o frete. 

 

A restituição de valores ocorrerá da seguinte forma: 

 Não haverá restituição do valor do frete. 



 O valor será restituído através de um estorno na própria plataforma 
que foi efetuado o pagamento (PayPal, Mercado Pago ou PagSeguro). 

 Liberação de um vale compras no valor do produto devolvido. 

Obs: A restituição de valores, será processado após a análise do produto 
recebido pelo controle de qualidade da Q ART 

Toda devolução deverá ser previamente informada a Q ART antes de serem 
enviadas. Caso contrário a solicitação não será aceita. 

 

7.2 - Produtos com defeito 

 

Produtos com defeitos de fabricação 

 

Os produtos comercializados na loja on-line da Q ART, gozam de 30 (trinta) 
dias de garantia. No caso de defeitos após esse prazo, deverão ser informados 
a Q ART para analisarmos o ocorrido. 

 

Devolução de mercadoria 

 As peças deverão ser enviadas pelos correios, para o endereço 
descrito em nosso site; 

 O valor referente ao frete do envio será de responsabilidade da Q 
ART; 

 O produto deverá ser enviado da mesma maneira que foi recebido, 
com etiquetas (de identificação do produto e de composição) e 
embalagem original (saco que é utilizado para armazenar o produto); 

 O cliente deverá relatar por e-mail o suposto defeito a qual se refere a 
reclamação, esclarecendo o problema encontrado. 

 

Obs: O produto devolvido, será aceito somente se atender as 
especificações descritas acima. Caso não esteja de acordo, o produto será 
enviado automaticamente ao endereço do remetente. Nessas condições, a Q 
ART se reservará no direito de cobrar o frete.  

 

 



Análise de defeitos dos produtos 

 

O dano apontado no produto será analisado pelo controle de qualidade da Q 
ART, o qual necessita de um prazo de até 30 dias úteis após o recebimento 
do produto para efetuar todo o processo de análise e envio. 

 

Análise favorável à troca: 

 O cliente receberá no endereço de origem, sem custos adicionais, 
a substituição pelo mesmo produto. 

 Na ausência do mesmo produto em estoque, o cliente será 
comunicado e poderá escolher um outro produto para troca, entre as 
opções existentes no site, respeitando o valor limite do crédito 
correspondente a troca.  

 Se houver diferença de preço entre o produto escolhido e o produto 
reclamado, deverá ser providenciado o pagamento da diferença. 

 

Análise contrário à troca: 

 

Será previamente informado ao cliente os motivos e o produto será devolvido 
ao cliente sem direito de substituição. 

 

Itens de reprovação: 

 Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo 
cliente). 

 Indícios de uso inadequado do produto. 

 Indícios de dano acidental. 

 Desgaste natural em decorrência do uso. 

 


