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♥ Boas notícias de como curtir coisas boas com pouca ou nenhuma grana
♥

Regras para retirar na loja compras no site LojasMel
- Praticidade e conforto!
- Sem frete
- Retirada sem fila
Confira as regras!
Após a confirmação do pagamento, será encaminhado o e-mail de
pagamento aprovado. A data de retirada é calculada a partir da confirmação
do pagamento.
Caso o horário da aprovação do pagamento seja após as 16h, adicionar
mais um dia útil.
Após a confirmação do pagamento seu pedido irá para loja em até 5 dias
úteis.
Fique tranquilo que nós te avisaremos por telefone e e-mail quando seu
pedido estiver disponível para retirada na loja!!!
Para retirar seu pedido, procure o balcão de atendimento na loja escolhida
no momento da compra, levando o número do pedido e um documento de
identificação original com foto.
Caso não disponha do número do pedido, apresente o CPF e um documento
de identificação original com foto.
No caso da retirada por uma terceira pessoa, será necessário os seguintes
documentos:
- Documento de identidade original com foto da pessoa que realizará a
retirada na loja.

- Número do pedido realizado no site.
- Entrar em contato com a Central de Relacionamento no telefone (11)
5060-5060 e informar o nome e CPF da pessoa que irá retirar a mercadoria
na loja física escolhida, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h.
- Importante: durante a semana após às 18h e aos fins de semana e feriados,
só serão liberados pedidos para terceiros que forem previamente
comunicados na Central de Relacionamento, caso contrário apenas o titular
do pedido poderá retirar.
O endereço da loja é informado no e-mail de confirmação do pedido. Caso
queira consultar o endereço e o horário da loja disponível, acesse a página
nossas lojas.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de
Relacionamento no telefone (11) 5060-5060.
Fonte: www.lojasmel.com.br

