TERMOS PARA O ENVIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO:
1 – Todos os produtos devem ser muito bem embalados, para reduzir ao máximo a possibilidade
de danos ocasionados pelo transporte. Lembramos que a Conserto de Drones não se
responsabiliza por quaisquer danos ocasionados no transporte.
2 – Quando não for entregue pessoalmente, será necessário que o formulário seja preenchido e
enviado junto com o equipamento.
3 – Para a solicitação de orçamentos, o equipamento defeituoso deverá ser enviado somente
com o rádio e bateria. Não recebemos outros acessórios como carregador, cabos e hélices.
4 – O prazo para orçamento do equipamento após o recebimento é de 1 a 3 dias úteis.
5 – É OBRIGATÓRIO que seu equipamento seja enviado com uma nota fiscal avulsa emitida pela
Secretaria da Fazenda Local ou uma carta assinada pelo responsável pelo envio. Deverá constar
a relação dos equipamentos e acessórios, que serão enviados. Esta regra serve, inclusive, para
equipamentos enviados por motoboy. Equipamentos sem formulário/carta serão rejeitados.
5.1 – Caso você seja uma Pessoa Jurídica, você deverá fazer uma nota de remessa com os dados
da nota fiscal de venda e, na natureza da operação, deverá constar “Remessa para Conserto”.

Endereço para envio:
Av. Presidente Vargas 583 sala 202, Centro – RJ – Cep. 20071-003 – Conserto de Drones

Av. Presidente Vargas, 583 sala 202 – Centro – Rio de Janeiro - RJ

Formulário para envio de equipamentos para manutenção
(preencher e enviar junto com o equipamento):
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Endereço completo:
Bairro:
CEP:
Cidade:
UF:
Telefone(s)/Whatsapp:
E-mail:
Dados do Equipamento
Equipamento (Marca e
Modelo):
Números de Série:
Acessórios:
Descrição detalhada
do problema:
Li e aceito os TERMOS E INSTRUÇÕES DE ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO.
Local e Data: ____________________________________________________________
Assinatura: ________________________________

Av. Presidente Vargas, 583 sala 202 – Centro – Rio de Janeiro - RJ

