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Procedimento de envio de Material:

1. Relatar defeito ou motivo de envio junto ao suporte técnico da Compex Tecnologia Ltda, pois o Material deve vir acom -
panhado de LAUDO TÉCNICO, emitido pelo Revendedor / Usuário Final, de preferência na sua embalagem original ou em 
embalagem compatível com a original, contido em plástico bolha e não apresentar mobilidade dentro da caixa. 

2. Quando de posse da autorização para retorno devidamente preenchida e com número de RMA, o Revendedor / Usuá -
rio Final deverá encaminhar os produtos para Departamento Técnico e Manutenção: Compex Tecnologia Ltda., localizada 
Rua Deputado Lacerda Franco, 300 – 9º. Andar – Pinheiros, São Paulo/SP – CEP: 05418-000 
IE 115.295.847.116 CNPJ 03.391.625/0001-10. Somente este está autorizado a examinar e sanar defeitos durante o 
prazo de garantia ou efetuar trocas ou devoluções após análise técnica.

a) Remessa para Conserto:

a nota de venda.

1. Natureza de Operação como Remessa para Conserto (Mercadoria com qualquer tipo de defeito);
2. Código da Operação - CFOP: 5.915 dentro do Estado de São Paulo e 6.915 demais localidades;
3. Não é necessário destacar os impostos a menos que o Regulamento do ICMS do Estado de origem exija;
4. Descriminar quantidade de itens que estão sendo enviados;
5. Descriminar código, descrição e valor de venda conforme nossa NF;
6. Colocar o número da nossa NF de compra no corpo da NF de remessa.

Obs.: Para fontes e acessórios, deve ser informado e/ou enviado cópia da NF de venda, possibilitando a Compex 

b) Remessa para Troca:

nota de venda.

1. Natureza de Operação como Remessa de Troca;
2. Código da Operação - CFOP: 5.949 Dentro do Estado de São Paulo e 6.949 Demais localidades;
3. É necessário destacar os impostos, conf. NF de Venda da Compex Tecnologia Ltda;
4. Descriminar quantidade de itens que estão sendo enviados como troca;
5. Descriminar código, descrição e valor de venda conforme nossa NF;
6. Colocar o número da nossa NF de compra no corpo da NF de remessa.

-
mente o material que está sendo enviado conforme a nota de venda.

FORMULÁRIO RMA



Atenção:

Observações Gerais:

Garantia:

-

Obs.: Sendo constatado que os produtos enviados não apresentarem defeito, se estiverem fora da garantia ou se 

Substituição de Produto com Defeito:
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3. A substituição de produto com defeito poderá ocorrer em até 7 (sete) dias após sua compra, o mesmo terá um prazo 
de até 72 horas para ser substituído a partir do momento que for registrada a entrada do Produto na Compex Tecnologia 
Ltda.
4. Quando for ultrapassado os 7 (sete) dias após a compra do produto, o mesmo deverá ser encaminhado para a Manu -
tenção da Compex Tecnologia Ltda. como remessa para conserto.

Devolução por Desistência e Arrependimento:

1. O prazo para desistir da compra do produto é de até sete dias corridos, a contar da data do recebimento;
2. O produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios de uso, sem violação do lacre original do fabri -

3. Todos os produtos serão analisados. Eles serão reenviados ao cliente se tiver sido descumprida uma das condições 
descritas anteriormente.

Devolução de Conserto:

aceitamos reclamações posteriores.
-

sa para conserto.
b) O prazo para devolução de RMA será de até 30 dias após a aprovação do orçamento de manutenção.
c) A Compex Tecnologia Ltda. reserva o direito de alterar o prazo de devolução de RMA devido à falta de peças, informan -
do a nova data ao cliente.
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