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CURADORIA
1. Envie por WhatsApp fotos das suas peças, 
podem ser tiradas com celular. 
 

 

2. Após  análise da curadoria, selecionaremos 
as peças de nosso interesse. Vamos combinar 
em conjunto os valores aproximados que você 
vai receber por cada item. A definição do valor 
final somente será feita após a análise física 
das peças, sempre de comum acordo. 

3. Precisamos que você nos envie suas peças 
via Sedex ou, se você for de Porto Alegre, 
nosso motorista pode coletar (consulte taxa). 
Somente trabalhamos com peças que estão 
fisicamente no nosso acervo. 
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TOQUE AQUI
E MANDE UM WHATS AGORA

https://whats.link/luxointeligente


4. TODOS os produtos passam por dupla 
verificação de autenticidade, perícia física e 
internacional em múltiplas etapas. Caso a peça 
não passe pela perícia de certificação, a mesma 
somente será devolvida após o pagamento da taxa 
que varia entre U$50 a U$60 (cinquenta a sessenta 
dólares norte-americanos) por peça. Estes valores 
serão cobrados apenas se a peça não for aprovada 

após análise de 
autenticidade. 

5. Após o recebimento do certificado de 
autenticidade, suas peças irão para sessão de 
fotos, nossa equipe de fotografia tem com o 
objetivo destacar e valorizar ainda mais suas 
peças! 

6. Após a sessão de fotos, seu produto será 
pesado, medido, cadastrado e lançado no nosso 
e-commerce www.luxointeligente.com 
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PRODUÇÃO



7. Além do nosso site,  selecionamos algumas 
peças para divulgar no feed de nosso Instagram 
@luxo_inteligente, nos stories e alguns grupos de 
whatsapp, aumentando ainda mais a visibilidade 
dos produtos. 

8. Após a venda efetuada, inicia-se então o 
processo na expedição, com a separação do item. 
A peça vendida é embalada, com todo carinho 
pela nossa equipe e enviada para a cliente 
compradora juntamente com o nosso certificado 
de autenticidade. 

9. Após o produto ser recebido e aceito pela 
compradora, damos como finalizado o processo 
de venda e no PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS o valor 
combinado será depositado em sua conta 
previamente informada. Envie o quanto antes seus 
dados pessoais e bancários para o email  
financeiro.luxointeligente@gmail.com para que 
possamos programar 
seu depósito.
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DIVULGAÇÃO

VENDA



 » Qualquer peça recebida em má condição 
de conservação (manchas, mofo, cheiros de 
cigarro, etc) que comprometam a imagem da 
peça será cobrada uma taxa de R$150 pelo frete e 
embalagem e será devolvida. 

 » Eximimo-nos de quaisquer sanções legais 
sobre itens negociados que forem falsos, ficando 
ao encargo do fornecedor(a), mesmo após a 
venda. 

 » Lembre-se que, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor, o cliente tem o direito de 
troca ou devolução do produto em até 7 (sete) 
dias corridos a contar da data do recebimento da 
mercadoria. Enviamos a peça com etiqueta de 
lacre e aceitamos a devolução apenas se a mesma 
estiver inviolada. Em caso de troca ou devolução a 
venda será cancelada e o item voltará para nosso 
estoque. 

 » Em razão de todo nosso trabalho e custos 
na triagem, produção, divulgação e venda, 
solicitamos exclusividade e um prazo mínimo de 
30 dias para permanência do produto para venda 
(você não poderá anunciar nem oferecer em outro 
canal que não o nosso). Se, após este prazo não 
ocorrer a venda, você poderá solicitar uma nova 
estratégia de promoção de sua peça ou o retorno 
do item. O produto será retornado em um prazo 
máximo de 5 dias úteis mais o prazo de logística, 
mediante prévio pagamento do frete e análise de 
autenticidade que fica a cargo do fornecedor. 

 » Os produtos que recebemos passam 
por uma criteriosa análise de autenticidade 
e é fundamental que os mesmos venham 
acompanhados com todos os itens (dentro 
do possível) como: nota fiscal, cartões e 
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NOTAS



documentação que certificam autenticidade, 
sacos, dust bags, caixas e tudo que acompanhou o 
produto na hora da compra quando adquirido. 

 » Ao enviar os produtos para nossa equipe você 
declara concordar com os presentes termos e 
regras. 

 » Todas as imagens e fotos produzidas pela Luxo 
Inteligente são de uso exclusivo da empresa. 

 » Qualquer tipo de divulgação e uso das imagens 
sem prévia autorização é expressamente proibida 
e cabível de sanções legais a qualquer tempo. 
Todavia você pode divulgar seus itens anunciados 
na loja, auxiliando no sucesso da venda. 

 » Nossa comissão é calculada considerando 
o trabalho realizado pela nossa equipe, que 
consiste no recebimento e avaliação das peças, 
fotografias, medição e pesagem, investimentos 
em marketing, divulgação no nosso e-commerce, 
redes sociais, incluindo instagram, atendimento e 

negociação com as clientes interessadas, 
disponibilidade de parcelamento 

em até 12x sem acréscimo, 
embalagem própria, envio das 

peças, acompanhamento do 
recebimento das peças 
enviadas, equipe do 
financeiro, motorista 
e todos os detalhes 
necessários para que 
nossas clientes e 
fornecedoras tenham 
a melhor experiência 
na Luxo Inteligente. 
Consideramos assim 
nossa comissão 
mínima de 30% a ser 
adicionada sobre o 
valor combinado.
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