
 

 

POLÍTICAS DE TROCAS DE PEÇAS EM TAMANHOS PADRONIZADOS 

A Madame Sher tem uma preocupação e cuidado constante em oferecer a seus clientes              
produtos de altíssima qualidade, prezando pela excelência e caimento adequados. Tendo em            
vista todo o respeito com os seus clientes e visando sempre atendê-los com qualidade para               
alcançar a satisfação, criamos o Procedimento de Trocas. 

Como trocar um produto 

· A solicitação de troca de qualquer produto só pode ser feita dentro do prazo de 15                 
(quinze) dias corridos, a contar da data de entrega, se houver a necessidade de troca de                
tamanho; 

Para trocar um produto, as seguintes condições deverão ser observadas: 

· Os custos de reenvio são de responsabilidade da(o) cliente. Caso a(o) cliente deseje fazer a                
troca por um modelo de valor diferente, será cobrada a diferença do valor. A(o) cliente tem                
10 dias corridos para repostar a peça após a solicitação da troca. Ou seja, serão 15 dias para                  
comunicar a troca + 10 dias corridos para a peça ser postada de volta à Madame Sher; 

· As peças não podem estar lavadas e não podem ter sofrido alterações feitas pela(o) cliente                
(ex.: ajuste de bainha, pences etc.); 

· Somente serão aceitas para troca as peças em sem uso, sem danos, avarias, odores               
corporais, barbatanas que já tomaram o formato do corpo (deformadas), ganchos           
esgarçados, etiqueta indicativa de lavagem desgastada, entre outros. Caso a peça esteja            
com fechos estragados ou não esteja devidamente higienizada, será cobrado taxas           
respectivas aos serviços, caso ainda assim a troca possa ser efetuada. 

A Madame Sher isenta-se da obrigação de atender às solicitações de troca ou devolução de               
qualquer produto devolvido sem essa comunicação, fora do prazo ou com ausência de             
itens/acessórios que o acompanham. 

A troca poderá ser feita na loja física, desde que dentro do prazo, que concluirá o                
procedimento somente se o produto estiver de acordo com a solicitação da política de trocas.               
A embalagem não pode estar danificada e, para protegê-la, sugerimos colocá-la dentro de             
outra caixa embrulhada em um papel pardo ou equivalente. 

Prazo para resolução da troca 

A Madame Sher tem até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento do                 
produto em seu Atelier, para verificar se a solicitação preenche os requisitos da Política de               
Troca e Devoluções. Em caso afirmativo, a Madame Sher enviará o outro produto ao cliente               
em até 10 (dez) dias úteis após o envio do comprovante de pagamento das devidas taxas,                
quando cabíveis, como frete do reenvio e diferença de preço entre os tamanhos. 

Lembramos que as políticas de troca não se aplicam às peças promocionais ou de queima de                
estoque. Não serão aceitas trocas nem devoluções de peças confeccionadas sob medida. 

A Madame Sher está à disposição para tirar quaisquer dúvidas, basta 
entrar em contato através de nosso WhatsApp: (11) 94963-4282. 
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TROCA 

Nome do(a) comprador(a): ______________________________________________________  

Nº do pedido:____________ CPF: _____________________ RG: ________________________ 
Telefone: (____) _______________E-mail: __________________________________________ 

  

Tamanho e cor da peça recebida: __________________________________________________ 

Descreva o motivo pelo qual está solicitando a troca: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  

Selecione abaixo o tamanho e o comprimento da peça para a qual deseja trocar: 

 

 

[  ] Elastique sob medida; 

[  ] Corset – Modelo: _____________________________________________________. 

Selecione a cor: 

[  ] Preto [  ] Nude 

 

Afirmo estar ciente e de acordo com as Políticas de Troca referidas na primeira página deste                
documento, assim como fui informada(o) das políticas na íntegra que constam no site da              
empresa. 

  

__________________________________ 

Comprador(a) 
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