
TERMOS E CONDIÇÕES PARA COMPRA DE PRODUTOS COM ENTREGA EM 
DOMICÍLIO 

LT CASA E COLCHOES EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n° 21.957.496/0001-66, sediada à Rua Sinimbu, nº 717 apto 21, CEP 95020-
001, cidade de Caxias do Sul – RS, estabelece, por intermédio do presente 
instrumento contratual, políticas de compra e de privacidade de produtos, conforme 
condições a seguir delimitadas. 

 

DO OBJETO 

Os Termos e Condições adiante explicitados aplicam-se a todos os contratos 
celebrados entre o vendedor, de agora em diante simplesmente denominado 
TONOLLI SONNO & SAUDE, e o(a) respectivo(a) Comprador(a), relativas a 
transações comerciais com entrega a domicílio de colchões e produtos similares, 
realizadas nas seguintes plataformas: loja virtual tonolli.com.br; via Consultor(a) 
Independente Doutores do Sono by Tonolli e presencialmente em lojas físicas 
próprias ou franqueadas. 

 

DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

A TONOLLI SONNO & SAUDE desenvolve, fabrica e comercializa colchões, com 
tecnologia artesanal, primando pela qualidade do produto e satisfação do cliente. 

 

DO PREÇO E CUSTO DE ENVIO DO(S) PRODUTOS 

Os preços apresentados na plataforma digital, loja física e/ou pelo Consultor(a) 
Independente Doutores do Sono by Tonolli, incluem todos os impostos incidentes 
na transação comercial (se aplicáveis). 

Exceção à regra, tem por objeto entregas transfronteiriças, quando o(a) 
Comprador(a) poderá ser responsabilizado pelo pagamento de impostos adicionais 
e/ou ônus (por exemplo, direitos aduaneiros) às autoridades aduaneiras e fiscais, e 
não a TONOLLI SONO & SAUDE. 

A transação comercial de compra de colchões é isenta da cobrança de frete para o 
transporte da mercadoria em outras formas, ou seja, não encontrando-se 
albergado no transporte o içamento do produto, bem como a Política de Teste 
do Produto por 100 Noites (conforme definido em item próprio). 

A isenção do pagamento de frete limita-se à primeira tentativa de entrega do 
produto, a ser previamente agendada com o(a) Comprador(a).  

Não sendo ultimada a entrega, por culpa do(a) Comprador(a), as tentativas 
posteriores de remessa do produto serão realizadas por intermédio de prévio 
agendamento com o(a) Comprador(a), ficando os custos de frete cobrados 



diretamente deste, de acordo com a distância percorrida e tempo necessário para a 
realização da entrega, conforme tabela vigente. 

 

DA POLÍTICA DE ENTREGA E AGENDAMENTO. 

Uma vez ultimada a compra do(s) produto(s) comercializado(s) pela TONOLLI 
SONNO & SAUDE e confirmado o pagamento, será realizada a entrega, por 
intermédio de empresa terceirizada homologada e certificada pela Tonolli 
Franchising, empresa gestora da marca Tonolli ou por intermédio de empresa 
previamente informada ao cliente. 

A entrega de mercadoria realizada à pronta-entrega e dentro do perímetro de 
atuação de sua fábrica e lojas físicas, será realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da confirmação do pagamento, ressalvadas as hipóteses de força maior, 
momento no qual o prazo poderá ser estendido mediante prévia combinação com 
o(a) Comprador(a). Existindo período promocional, o prazo de entrega poderá ser 
elevado para 72 (setenta e duas) horas ou mais, dependendo da demanda instalada 
no ato da compra. 

Todos os produtos que necessitem ser fabricados e que não fazem parte da política 
de estoque à pronta-entrega, sejam eles sob-medida ou de medida regular, possuem 
prazo regular de entrega de 30 (trinta) dias úteis a contar da confirmação do 
pagamento. 

A TONOLLI SONO & SAUDE, por intermédio da empresa terceirizada de transporte, 
entrará em contato telefônico com o(a) comprador(a) com, no mínimo, 24 (vinte 
quatro) horas de antecedência para informar a entrega do produto, sendo certo que 
não realizará a entrega da mercadoria com horário pré-definido. Em condições 
normais, poderá haver agendamento de turno de entrega (manhã ou tarde), não 
havendo garantia de que o serviço será efetuado naquele turno em decorrência da 
ampla demanda de entregas existente. 

A entrega poderá ser cancelada sem aviso prévio pela TONOLLI SONO & SAUDE em 
caso de verificação de inadimplência do(a) Comprador ou por motivos de força 
maior alheios à vontade da empresa. Nesse caso, o cancelamento e reagendamento 
será realizado por intermédio de contato telefônico do Serviço de Atendimento ao 
Cliente. 

Deverá ser respeitado o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 
para o reagendamento da entrega do produto por parte do(a) Comprador(a). 

No ato da entrega do produto, o(a) Comprador(a) ou a pessoa autorizada ao 
recebimento, deverá realizar a prévia conferência da(s) mercadoria(s), promovendo 
a assinatura do respectivo Comprovante de Entrega. 

No ato da entrega, desde que realizada por transportadora certificada, será 
promovida a montagem, instalação e breve treinamento acerca do uso e cuidados 
essenciais com o(s) produto(s) comercializado(s). 

Sendo a montagem realizada pelo(a) Comprador(a), este(esta) deverá seguir as 
prévias recomendações da equipe de consultores e/ou técnicos-entregadores, assim 



como o manual de instruções que acompanha o produto, sob pena de perda da 
garantia. 

O período máximo de armazenagem do produto junto ao Centro de Distribuição é 
de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da Nota Fiscal, superado tal prazo 
automaticamente a TONOLLI SONO & SAUDE reserva-se no direito de realizar a 
entrega na endereço acordado. 

O transporte de produtos de saldo ou mostruário é de inteira responsabilidade do(a) 
Comprador(a). 

Optando o(a) Comprador (a) pela retirada do produto diretamente na loja física, a 
liberação da mercadoria ficará sujeita à prévia compensação do pagamento e análise 
do cadastro positivo, ficando o embarque, transporte e instalação sob sua 
responsabilidade 

 

DA POLÍTICA DE TROCAS DE DEVOLUÇÕES  

Caso o(a) Comprador(a) não confira o produto no ato do recebimento, terá o prazo 
de 07 (sete) dias para comunicar eventuais defeitos à TONOLLI SONO & SAUDE. 

Trocas de produtos por adaptação poderão ocorrer até 07 (sete) dias após a compra, 
mediante apresentação da Nota Fiscal na loja de origem. 

O produto somente será trocado após Visita Técnica de Verificação para conferência 
da integridade da mercadoria quanto às suas características originais, conforme 
definido no Certificado de Garantia e Autenticidade TONOLLI SONO & SAUDE. Uma 
vez constatada inconformidade e/ou alteração do produto por mau uso, a 
mercadoria não será trocada. 

A comunicação de defeitos de fabricação deverá ser realizada no prazo de 07 (sete) 
dias a contar da compra, para que a TONOLLI SONO & SAUDE realize a troca do 
produto por outro idêntico ou, em sua falta, por outro de igual valor e equivalência 
técnica. Superado tal prazo, a TONOLLI SONO & SAUDE realizará o conserto do 
produto avariado seguindo os dispositivos da garantia 2GTM expressos no 
Certificado de Garantia e Autenticidade Tonolli Camas.  

Não haverá troca, devolução ou assistência técnica de produtos de saldo ou 
mostruário. Assim como não haverá troca e/ou devolução de produtos sob-medida. 

 

DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR DIREITO DE ARREPENDIMENTO E 
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. 

Para compras realizadas em ambiente virtual (tonolli.com.br) ou por intermédio de 
Consultor(a) Independente Doutores do Sono by Tonolli, o(a) Comprador(a) pode 
solicitar o cancelamento do contrato no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar 
do recebimento dos produtos, mediante solicitação prévia a ser realizada das 
seguintes formas: 

• Canais de SAC encontrados no rodapé do site tonolli.com.br;  



• Após a realização de login no site da TONOLLI SONNO & SAUDE, no campo 
“acompanhamento de pedidos” clicar no botão “Cancelar” referente ao pedido para 
o qual deseja o cancelamento. 

Ao solicitar a devolução por arrependimento o(a) Comprador(a) deverá devolver o 
produto em ótimas condições de conservação, isento de manchas e rasgos, com 
etiqueta de identificação e acompanhado da nota fiscal. 

O valor a ser restituído pela TONOLLI SONNO & SAUDE será apenas o da mercadoria, 
excluindo custos com frete, embalagem, seguro, entre outros.  

A mercadoria deverá ser devolvida em sua embalagem original, acompanhado de 
todos os acessórios, manuais e nota fiscal. 

 

DA POLÍTICA DE TESTE DO PRODUTO PELO PRAZO DE 100 NOITES 

Além das garantias legais e contratuais para a troca e devolução, o(a) Comprador(a) 
poderá optar por testar o produto pelo prazo de 100 (cem) noites a contar da data 
da entrega. 

O período de teste é válido para todos os colchões comercializados em compras 
realizadas via plataforma digital (tonolli.com.br), por intermédio de Consultor(a) 
Independente Doutores do Sono by Tonolli, bem como em lojas físicas próprias ou 
franqueadas. 

A devolução poderá ser solicitada pelo(a) Comprador(a) até o 100º (centésimo) dia 
da entrega, através dos canais de atendimento disponíveis no site da tonolli.com.br  
e nas lojas físicas ou franqueadas, desde que o produto esteja em bom estado de 
conservação em conformidade com a Lei n.º 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa 
do consumidor), isento de rasgos ou manchas por mau uso e/ou decorrentes de 
derramamento de líquidos. 

Em data previamente ajustada, a TONOLLI SONNO & SAUDE encaminhará empresa 
terceirizada para promover o transporte do produto, sendo que após análise da 
ausência de irregularidades no Colchão e envio do comprovante de recolhimento, 
realizará o reembolso do valor já adimplido pelo(a) Comprador(a). 

Sobre o valor a ser reembolsado, a fabricante e/ou loja reserva-se a cobrança de 
frete, bem como taxa de redespacho por parte do(a) Comprador(a) e taxa de 
higienização, no valor R$ 179,00 (Cento e setenta e nove Reais) para cumprir com 
protocolos de higiene e reutilização do produto para outro fim ou remontagem. 

O reembolso será ultimado levando por pressuposto o meio de pagamento utilizado 
originalmente pelo(a) comprador(a). 

 

DA COLETA DE DADOS PESSOAIS DO(A) COMPRADOR(A) 

A TONOLLI SONNO & SAUDE, coletará e armazenará informações do(a) 
Comprador(a) com o intuito de possibilitar a emissão de Nota Fiscal e a entrega do 
produto adquirido, bem como melhorar a experiência de compra e pós-venda. Tais 



informações permitem que a TONOLLI SONNO & SAUDE entre em contato com o(a) 
Comprador(a) informando o andamento da(s) compra(s) e entrega(s), bem como 
produtos, serviços e eventuais promoções.  

Ao adquirir produtos por intermédio da loja virtual ou física, bem como atendimento 
de Consultor(a) Independente Doutores do Sono by Tonolli, o(a) Comprador(a) 
aceitará todas as condições estipuladas no presente contrato, sem a necessidade de 
assinatura quando realizada a transação comercial via on line, momento em que a 
aceitação restará vinculada à identificação de login e senha pessoais e 
intransferíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


