Manual do Cliente

PROCESSO
Compra/Ativação de
compra programada
Seu projeto foi definido.

Projeto Executivo

Agora você vai agendar!
Faremos uma visita ao seu imóvel
para medição e finalização do
seu projeto, com as medições e
acabamentos reais.

Fabricação

Após assinar o projeto executivo,
o mesmo será enviado para a
fábrica para início da produção.

Entrega e Montagem

Entrega dos móveis, após 5 dias
úteis inicia-se a montagem.

Nossos Serviços
SAIBA COM QUEM FALAR EM CASO DE DÚVIDAS

MEDIÇÃO
Setor responsável por colher as medidas
reais dos ambientes.

CENTRAL DE PROJETOS
Setor responsável pelo desenvolvimento
do projeto executivo com base nas
medidas reais do imóvel.

FINANCEIRO
Setor responsável para auxiliar com
qualquer necessidade referente à
pagamentos.

ENTREGA E MONTAGEM
Setor responsável pela entrega e
montagem dos seus móveis.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Caso haja necessidade de assistência para
seus móveis, temos profissionais
especializados para a realização dos
reparos necessários.

SAC
(ATENDIMENTO AO CLIENTE)
Setor especializado para atender todos
os nossos clientes em caso de
sugestões, reclamações, dúvidas
e soluções.

Contatos

CLIQUE NOS ÍCONES PARA SER DIRECIONADO
PARA O E-MAIL OU WHATSAPP

MEDIÇÃO

CENTRAL DE PROJETOS

LOJA ANÁLIA FRANCO

MOOCA

CENTRAL PLAZA SHOPPING

FINANCEIRO

ENTREGA E MONTAGEM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SAC

Dúvidas Frequentes
É possível acompanhar o status da minha compra?
Sim. Após a assinatura do projeto final é possível
consultar o status do seu pedido pelo link:
www.italinea.com.br/acompanhe-seu-pedido

Como devo solicitar a ativação do meu projeto?
Entrando em contato com o setor de medição:
(11) 2100-1000 opção 4

Quando inicia a montagem?

Em até 5 dias úteis após a entrega dos móveis.

Não estou conseguindo pagar meu boleto.
Com quem devo falar?

Entrando em contato com o Departamento financeiro:
financeiro@gruposouzamonteiro.com.br
(11) 2100-1000 opção 5

Caso seja necessário algum reparo. Qual o prazo?
O prazo para a realização da assistência técnica pode
variar de acordo com a situação. Para reparos simples,
como troca de ferragens ou regulagens, o prazo é de
até 25 dias úteis. Para reparos de peças de fábrica, o
prazo é de até 30 dias úteis. Frisando que em alguns
casos será necessário realizar uma vistoria para
identificar quais serão os reparos necessários, a mesma
pode ocorrer em até 5 dias úteis após a solicitação.

Qual a garantia dos meus móveis?
ITEM

GARANTIA
LEGAL

GARANTIA
CONTRATUAL

RESPONSÁVEL

Módulos

90 dias

5 anos

Fábrica

Puxadores

90 dias

1 ano

Fábrica

Aramados/
Acessórios
em Metal

90 dias

1 ano

Fábrica

Acessórios

90 dias

1 ano

Fábrica

Peças
Pintadas

90 dias

1 ano

Fábrica

*Compreende-se por "módulos": caixas, portas, gavetas, tampos, painéis ou
prateleiras MDP ou MDF que compõe o móvel.

Fique por dentro
das novidades
souzamonteiroambientes
Souza Monteiro Ambientes
Souza Monteiro Ambientes
souzamonteiro_
www.gruposouzamonteiro.com.br

Contatos lojas
Anália Franco

Rua Emília Marengo, 954
2100-1000 opção 1

Mooca

Av. Paes de Barros, 3040
2100-1000 opçãp 2

Central Plaza Shopping

Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000
2100-1000 opção 3

