
Confira as novidades 
e benefícios que temos para você.

Nosso esforço é diário visando melhorias contínuas nos serviços prestados e nisso se inclui 
o seu custo. Por isso � zemos novas parcerias que nos permitiu
reduzir o custo do serviço de delivery a você.
Além disso, outros grandes benefícios foram incorporados. Agora, ao contratar o delivery, 
você também terá, sem qualquer custo adicional:
- O envio dos documentos do seu veículo por Sedex no endereço cadastrado na nota
 de venda;
- Serviço de empilhadeira;
- Isenção na estadia.

Ainda, para a sua maior satisfação, os cálculos são diferenciados para motos, veículos 
leves e utilitários passíveis de entrega. Consulte os novos valores do nosso delivery 
no simulador de frete que � ca na página de cada lote; faça isso antes mesmo de enviar 
seus lances.

Após arrematar seu veículo, clique no link enviado ao seu e-mail cadastrado ou acesse a 
área ‘Minha Conta’ do site para gerar o pagamento do lote. Neste momento, preencha os 
dados atualizados que sairão na nota de venda juntamente com o encaminhamento dos 
seus comprovantes, informando quem será o responsável pelo recebimento do veículo, o 
endereço e a data de preferência que deseja para receber seu veículo. O sistema calculará 
automaticamente o valor do delivery e, caso você aceite, ele já será adicionado ao valor de 
pagamento total do lote. 

IMPORTANTE: o serviço de delivery não está disponível para lotes que não possuem a 
caixa de simulador de frete em suas páginas, incluindo bens materiais e equipamentos. 
As retiradas desses lotes, bem como dos que não tenham o delivery contratado, serão 
feitas exclusivamente através de agendamento disponível no “Minha Conta” do site, em 
atendimento às medidas de segurança para evitar aglomerações e manter o distanciamento 
social seguro no atendimento ao público.

REGRAS DO DELIVERY

1.   O delivery somente estará liberado após a aprovação dos documentos solicitados e a 
emissão da nota de venda;

 2.  A entrega será realizada no endereço informado na contratação do delivery, não sendo 
permitido a alteração do mesmo;

3.   A entrega somente será realizada ao responsável informado na contratação do delivery, 
mediante a apresentação de um documento original com foto (RG ou CNH);

 4.  A data e o horário (Comercial – 8h as 18h) previstos para entrega poderão sofrer 
alterações mediante aviso prévio;

 5.  O serviço será realizado por empresas parceiras da Sodré Santoro.  O serviço será realizado por empresas parceiras da Sodré Santoro.
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