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Trocas e Devoluções 

 
PRAZO: 
Em caso de falha de fabricação, o prazo é de 30 dias corridos, após o recebimento.  
 
CONDIÇÕES: 
Trocamos seu produto sem custo, somente nos seguintes motivos e com prazos determinados. 
1. Produto com defeito de fabricação; (sem uso; com uso verificar no item: produto com defeito) 
2. Erro no envio como: Tamanhos, Cores e etc. 
 
COMO REALIZAR O PROCEDIMENTO DE TROCA: 
Escolha o produto em substituição (levando em consideração a disponibilidade em nossas lojas). 
O novo produto deverá limitar-se ao valor da mercadoria original, em caso de diferença, o pagamento deverá ser 
efetuado através de transferência/depósito bancário/ou cartão. 
O produto deverá ser devolvido em sua caixa/saco original, acompanhado de documento que comprove a compra 
em uma de nossas unidades.  
IMPORTANTE: O novo produto só será entregue após o recebimento do material a ser substituído. 
 
REGRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIA: 
O produto não poderá apresentar qualquer indício de uso. 
ATENÇÃO: O produto que não atender as condições exigidas acima, não será aceito como devolução. 
 
PRODUTO COM DEFEITO: 
Os produtos comercializados em nossas lojas possuem garantia em caso de falhas naturais de fabricação. Se o item 
comprado apresentar defeitos em até 30 dias após o recebimento, é necessário que o cliente entre em contato 
com qualquer unidade da Vidal Proteção e efetue a devolução da mercadoria.  
Ressaltamos que esta solicitação passará por processo de avaliação, e havendo laudo desfavorável à reclamação 
iremos recusar a troca. Defeitos recusáveis:  
1) Ausência de defeito (não constatação do dano apontado pelo cliente);  
2) Indícios de uso inadequado do produto;  
3) Desgaste natural em decorrência do uso;  
4) Lavagem e manutenção inadequada do produto;  
 

TAMANHOS ta 
Os CALCADOS DE SEGURANÇA possuem uma forma 
maior do que os calçados convencionais. Para aquele 
que prefere um calçado mais justo no pé, sugerimos-
lhe que compre uma numeração menor do que a 
utilizada, pois com o tempo de uso o couro tende a 
lacear ajustando-se aos seus pés. Já aquele que 
prefere calçado mais solto, escolha o mesmo número 
que já esta costumado a usar. Caso a numeração 
escolhida não esteja atendendo satisfatoriamente, 
nossas lojas realizaram a troca conforme a Política de 
Troca. 
 

GARATIA E RECOMENDAÇÕES ta 
Por tratar-se de produto em couro, é importante 
respeitar as orientações do Fabricante, a seguir:  
Não mergulhe seu calçado na água;  
Faça limpezas periódicas com pano levemente úmido 
e não use detergente nem alvejante; 
Evite limpar internamente;  
Secar sempre à sombra pois o sol pode danificá-lo;  
Jamais use máquinas de lavar e secar; 
Guarde seu calçado em locais arejados.  
A garantia é de até 30 dias após a 
compra/recebimento do produto e somente por falha 
natural de fabricação sob análise do fornecedor. 

 


