
Produtos enviados:

Código Descrição LOT Quantidade

Produtos para reposição:           

Código Descrição LOT Quantidade

1 Pedido de Troca ou Devolução
(Válido apenas no Brasil)

Data: 

Nome completo: 

Tel:   E-mail:  

Pedido de:  Troca    Devolução

PE
DI

DO
 D

E 
TR

O
CA

 -0
02

-P
TB

-2
01

9-
10

-0
1

Política de Troca e Devolução
São aplicáveis as seguintes condições para a Troca ou Devolução:
a) Produto em perfeito estado de conservação e identificados no formulário
b) Prazo de validade superior a 6 meses
c) Adimplência do cliente
d) Preenchimento do formulário de Troca ou Devolução e aprovação formal pela Central de Atendimento
e) Trocas serão realizadas apenas para produto da mesma família
f)  O prazo de devolução é de 7 dias contados da emissão da Nota Fiscal
g) Produtos bonificados ou repostos por garantia não estão sujeitos à troca ou devolução
h) O prazo de análise após o recebimento do produto é de 5 dias úteis
i) Divergências constatadas no recebimento do produto serão informadas pela Central de Atendimento e o processo 
será reiniciado. Não havendo conclusão do processo por insuficiência ou divergência de informações, os produtos 
ficarão à disposição para retirada do cliente. Se em até 30 dias não houver manifestação do cliente, os produtos 
recebidos poderão ser descartados.

Importante
Somente depois da aprovação do formulário de Troca ou Devolução pela Central de Atendimento, o produto poderá 
ser enviado, por conta e custo do cliente, para:

P-I Brånemark
A/C Troca ou Devolução
Rua Hermínio Pinto 8-65 – Jardim Higienópolis – Bauru | SP – CEP 17013-201
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