
 
POLÍTICA DE ATACADO FOWLER – 2018. 

Este manual com as políticas de venda em atacado tem como objetivo 
normatizar e padronizar as vendas que serão feitas para pessoas físicas e jurídicas que 
possuem interesse em revender os produtos Fowler, tendo em vista à facilitação do 
processo de negociação e o benefício de ambas as partes. 

O documento aqui citado, não possui validade e nem interesse de firmar 
parcerias ou acordos para colocação de produtos através da modalidade consignado, 
sendo vetada tal modalidade para os fins aqui citados. 

 

1 - Quanto ao pedido mínimo. 

Os revendedores que assim acharem vantajosa a proposta de revenda, deverão 
seguir a seguinte política de pedido mínimo a partir de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos 
e Reais). 

 

2 - Quanto à forma de pagamento. 

Para os clientes que se encontram dentro ou fora do estado do Rio de Janeiro, 
poderão fazer o pagamento através de dinheiro, depósito em conta ou através do 
cartão de crédito ou débito com acréscimo de 5% em até três vezes sem juros.  

 

3 - Quanto à entrega do produto e pagamento de frete.  

O cliente poderá fazer a retirada dos produtos no nosso Showroom localizado na 
Avenida Dom Hélder Câmara, 5644 sala 514, Bairro de Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ 
ou solicitar envio via correios no formato que achar necessário com acréscimo de 
declaração de mercadoria, através de taxa definida pela Empresa de Correios, o 
custeio do envio pelos Correios fica a cargo do comprador. 

Caso o produto seja enviado via correio o prazo de entrega respeitará os prazos 
padrões informados pelo correio, ficando a cargo da empresa de envio (Correios) o 
cumprimento do prazo e possíveis atrasos. 

 

4 - Quanto aos valores dos produtos. 

A partir do momento que houver interesse do Revendedor em firmar a compra através 
do sistema de atacado o mesmo receberá uma planilha com o preço e código de cada 
produto. A Fowler concede de 30% a 50% de desconto tendo como base o valor do 
produto no varejo sem preços promocionais vigentes, ou seja, o preço original do 
produto. 



 
5 – Quanto à troca dos produtos. 

Está vetada a troca de qualquer produto que tiver sido adquirida pelo sistema de 
atacado. Salvo em situações especiais passando por aprovação prévia por parte da 
Fowler que terá o prazo máximo de até 3 dias úteis, para dar o retorno ao Revendedor 
sobre o procedimento a ser feito.    

5.1 – A troca será efetuada, passando por prévia análise, por produtos de mesmo 
modelo e tamanho. Caso não haja o modelo ou tamanho a ser trocado, o mesmo será 
trocado por um modelo e tamanho equivalente, ou produzido no prazo de 15 dias 
úteis. 

5.2 – O revendedor terá até 7 dias úteis para efetuar a troca da mercadoria em caso de 
defeito de fabricação, após o recebimento das peças. 

 

6 – Quanto ao valor vendido ao cliente final. 

O valor a ser vendido ao cliente final deverá equiparar à tabela “FOWLER – Varejo e 
Atacado” na parte que descreve o valor de “Varejo”, tendo uma variação máxima de 
até 8% para menos ou para mais em relação ao valor de “Varejo”. 

 

7 – Identificando, por parte da Fowler, qualquer tipo de desvio dos itens acima 
citados o revendedor estará sujeito a cancelamento do cadastro e perda da condição 
de revendedor. 

 


