DELIVERY

DE VEÍCULOS
Criamos esta solução para seguir te atendendo e oferecer mais uma comodidade.

Desde 20/03/2020, nossos leilões têm sido exclusivamente online visando preservar a saúde
de todos, além de seguirmos as determinações das autoridades sanitárias. Inclusive as
visitações e as retiradas dos lotes arrematados em nossos pátios no estado de São Paulo estão
suspensas, por conta das determinações estaduais.
Em função disto, para seguirmos atendendo nossos clientes sem deixar de contribuir ao
combate contra o coronavírus, lançamos o serviço de delivery para os veículos arrematados.
Agora, você pode receber o seu lote no conforto de casa ou onde desejar. Confira os detalhes:
- Nas ocasiões em que a entrega for para um endereço em até 100 km de distância do pátio
onde o veículo arrematado estiver, a contratação do delivery passa a ser opcional e terá um
custo de R$ 500,00 para veículos de passeio e motocicletas (inteiros ou sucatas) e de R$
800,00 para utilitários pesados e caminhões (inteiros ou sucatas). Esse valor será cobrado
junto do valor do arremate.
- Para distâncias maiores do que 100 km, o cliente poderá contratar o delivery mediante um
custo calculado individualmente, dependendo do local de entrega do bem arrematado. Esse
valor também será cobrado junto do valor do arremate. Basta informar os dados na hora de
gerar o boleto do lote arrematado que o nosso sistema já calculará tudo pra você.
ATENÇÃO: a partir do leilão de 19/05/2020, as retiradas passarão a ser permitidas somente
com agendamento prévio feito e informado pelo leiloeiro. Até a data de agendamento não
será cobrada estadia, que passará a ser devida somente se o arrematante não comparecer na
data agendada e a partir desta.
IMPORTANTE: O delivery ainda NÃO se aplica aos bens materiais e equipamentos.
Assim, colaboramos com a saúde de todos e fazemos bons negócios!
www.sodresantoro.com.br

