
POLÍT ICAS COMERCIAS

1.1- Quantidade mínima para compra: 100 unidades

1.2- Quantidade mínima por cor: 25 unidades. Pedido 
múltiplo de 25.

1.3- É possível enviar copos para lojas diferentes, do 
mesmo grupo no mesmo pedido, desde que a 
quantidade mínima de envio seja de 150 copos por 
endereço de entrega. 

1.4- Prazo de entrega: entre 20 e 30 dias. 

Frete CIF. 

O frete pode ser negociado e contratado pela Menos 
1 Lixo caso seja de interesse do cliente. Este, por sua 
vez, fica responsável somente pelo pagamento do 
serviço cujo valor estará destacado na NFe. Caso 
contrário, o frete deve ser contratado pelo próprio 
cliente,ficando a cargo da Menos 1 Lixo somente 
informá-lo a data de coleta do pedido.

1.5- Compra só é aprovada mediante o envio e 
aprovação dos dados cadastrais e aprovação das 
condições de pagamento

1.6- É possível realizar a inclusão de logo 
personalizada na superfície externa da tampa, desde 
que a imagem não possua cores em gradiente 
(degradê). Por isso a logo deve ser obrigatoriamente 
enviada em, no máximo 24 horas após a 
formalização do pedido de compras, em vetor (AI , 
Photoshop) . A fim de manter o padrão de qualidade, 
é expressamente proibida a personalização com 
outro fornecedor, que não o do Menos 1 Lixo.

1.7-  Contamos com 8 opções de cores: Melancia, 
Verde, Cinza, Laranja, Lilás, Rosa, Preto  e Amarelo. 
A escolha das cores para o pedido ocorre mediante 
a disponibilidade de estoque. 

1.8- Caso seja solicitada uma alteração do pedido, 
a mesma somente será autorizada até 24 horas 
após confirmação e mediante ao pagamento de 5% 
sobre o valor total do pedido.

1.9- Todos os impostos serão destacados na 
proposta comercial de forma a garantir a clareza da 
informação.
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2.1- Novos Clientes:

• Pagamento antecipado (sinal) de 50% do valor 
total de pedido em 7dd a partir da emissão da NF 
+ 30dd para o valor restante: 50%

• Não há desconto para pagamentos à vista

• Possíveis exceções para pedidos com faturamento 
> R$25.000,00, mediante aprovação do gestor. 

• As regras acima também se aplicam a clientes 
recorrentes que, por ventura, ten¬nham tido algum 
histórico de inadimplência com o Menos 1 Lixo.

2.2- Clientes Recorrentes (PDV’s e/ou B2B) :

• Não há necessidade de pagamento antecipado 
(sinal)

• Forma de pagamento: 30dd a partir da emissão 
da NF 

• Não há desconto para pagamentos, à vista

• Possíveis exceções, como parcelamento, para 
pedidos com faturamento > R$25.000,00 ,mediante 
aprovação do gestor. Parcelamento máximo 3x.
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  4.1- Nenhum pedido pode ser cancelado 
após confirmação.

4-
CANCELAMENTO
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3.1- Valor mínimo de revenda R$49,90 

3.2- É expressamente proibida a revenda em 
atacado

3.3- É expressamente proibido colocar o copo 
em outra loja, se não a de cadastro, sem  
comunicar ao M1L antes. Isso prejudica a nossa 
comunicação e divulgação.      

3-
REVENDA



2.1- Novos Clientes:

• Pagamento antecipado (sinal) de 50% do valor 
total de pedido em 7dd a partir da emissão da NF 
+ 30dd para o valor restante: 50%

• Não há desconto para pagamentos à vista

• Possíveis exceções para pedidos com faturamento 
> R$25.000,00, mediante aprovação do gestor. 

• As regras acima também se aplicam a clientes 
recorrentes que, por ventura, ten¬nham tido algum 
histórico de inadimplência com o Menos 1 Lixo.

2.2- Clientes Recorrentes (PDV’s e/ou B2B) :

• Não há necessidade de pagamento antecipado 
(sinal)

• Forma de pagamento: 30dd a partir da emissão 
da NF 

• Não há desconto para pagamentos, à vista

• Possíveis exceções, como parcelamento, para 
pedidos com faturamento > R$25.000,00 ,mediante 
aprovação do gestor. Parcelamento máximo 3x.

POLÍTICAS COMERCIAIS 

6.1- O Menos 1 Lixo garante que o produto da marca 
está coberto contra defeitos de fabricação durante o 
período de 6 meses. 

5-
INADIMPLÊNCIA
5.1- Sob nenhuma circunstância boletos serão 
postergados. Os inadimplentes devem arcar  com 
os juros previstos em negociação prévia.

5.2- Só será permitido um novo pedido, mediante 
ao pagamento das parcelas em atraso. 6-

GARANTIA



7.1- Você poderá solicitar a troca de seu produto caso o 
mesmo apresente defeito de fabricação dentro do período 
de garantia.

7.2- A troca somente será autorizada após a análise e 
constatação do defeito de fábrica e apresentação da NF 

7-
TROCAS
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www.menos1lixo.com.br


