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Carrinho de Compras 

1°- O carrinho de compras se localiza 
no canto superior  direito;

2°- Escolha o produto e confira a 
disponibilidade do estoque;



Carrinho de Compras 

3°- Adicionar ao carrinho;

4°- Quando o produto e adicionado 
ao carrinho, selecione  Editar Pedido 
para ter visão dos produtos e preço. 



Página do carrinho 

- Contém informações do pedido feito 
com quantidade e preço;

- Alteração de quantidade pode ser 
feito na página do carrinho;

- Valor mínimo da compra R$ 100,00;

- Produtos kit são vendidos juntos 
porém especificados separadamente 
na mesma nota fiscal;

- Os preços são alterados de acordo 
com as condições de pagamento.



Condições de Pagamento 

À vista (Transferência Bancaria, Ted, Doc e Pix)Juros Cartão de Crédito

Consulte as taxas 
vigentes na data 

da compra.

Cartão de Crédito

Parcelamento em 12x

Valor mínimo da 

Parcela R$ 25,00

Trademaster

Boleto à vista;
Boleto Faturado

Exclusivo E-commerce



Checkout

- Verificação do endereço de entrega e 
valores do frete

Politica de Frete 

- A política de frete Agis determina os 
pagamentos conforme região em que o 
cliente efetua a compra (Centro de 
Distribuição) e local de entrega;

- Quando o cliente comprar em um 
mesmo pedido produtos de mais de um 
Centro de Distribuição o site indicará a 
opção mais econômica ao cliente que 
poderá escolher esta opção ou 
selecionar uma transportadora para 
cada CD;

- O custo do frete varia conforme a 
origem da compra (localização do CD) e 
o destino da entrega.

Confira a página de Politica de Frete

https://vendas.agis.com.br/politica-de-frete


Finalização da Compra

- A condição de pagamento poderá ser 
alterada nessa página;

- Com alteração da condição de 
pagamento, o valor do frete e do 
produto será recalculado na mesma 
página sem a necessidade de voltar as 
etapas anteriores. 



Cancelamento do Pedido

- Para cancelar o pedido e necessário 
solicitação da revenda;

- Após a solicitação entrar em contato 
com o  E-commerce Help;

Meios de Contato

E-mail: ecommerce.help@agis.com.br
Telefone: (19) 3756.4554


