
 
 

 
POLÍTICA DE TROCA, DEVOLUÇÃO E ARREPENDIMENTO: B-CURE LASER 

 
 
A FBX Medical busca distribuir tecnologia de ponta para oferecer o que há de melhor 
em saúde para o povo brasileiro, primando pela qualidade e satisfação de seus 
clientes. Pelo respeito e para que seja mantida a credibilidade conquistada junto aos 
seus consumidores, a empresa criou uma política de troca e devolução de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor. Preocupada para que você (cliente) obtenha 
uma negociação eficaz, ágil e, principalmente, satisfatória. 
Orientamos que ao perceber a necessidade da devolução dentro do prazo de 30 dias 
após o recebimento do produto (B-Cure Laser), entre em contato com nosso 
atendimento por telefone, whatsapp ou e-mail, com os dados da compra (CPF, Nome 
completo e nota fiscal). Não serão aceitas devoluções sem contato prévio com a FBX 
Medical através dos canais de atendimento. 
Ao efetuar o processo de devolução/troca o cliente deverá no verso da nota fiscal a 
ser devolvida/trocada, informar o motivo da devolução/troca, o nome de quem está 
devolvendo, CPF e a data da devolução. 
*ATENÇÃO: Devolução por Arrependimento/Desistência - Se ao receber o produto, 
você resolver devolvê-lo por arrependimento, deverá fazê-lo em até trinta dias 
corridos, a contar da data de recebimento. O produto não poderá ter indícios de uso. 
Você deverá seguir as instruções de envio da FBX Medical. Após o envio, você deverá 
aguardar a análise e deferimento do reembolso.  
Para enviar o produto de volta, observe as seguintes condições: O produto deverá ser 
encaminhado na embalagem original, acompanhado de nota fiscal devidamente 
fixada no produto e todos os seus acessórios (pilhas, carregador, cabo e suporte), 
sem indícios de uso.  
Ao efetuar o processo de devolução o cliente deverá no verso da nota fiscal a ser 
devolvida, informar o motivo da recusa/devolução, o nome de quem está devolvendo, 
CPF e a data da devolução. 
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO 
  
Dentro dos sete dias após recebimento 

Após o processo de devolução ser realizado conforme as orientações do atendimento 
FBX Medical, o reembolso será analisado em até 3 dias úteis após o recebimento do 
produto em nossa central. Em caso de deferimento do reembolso, caso haja compra 
por cartão de crédito parcelado, as parcelas pós-cedentes serão canceladas 
conforme a operadora do cartão de crédito e suas normas. 

Dentro dos trinta dias após recebimento 



Após o processo de devolução ser realizado conforme as orientações do atendimento 
FBX Medical, o reembolso será analisado em até 3 dias úteis após o recebimento do 
produto em nossa central. Em caso de deferimento do reembolso, será reembolsado 
até 90% do valor da compra, sendo o restante a caráter de custos administrativos.  

 
POLÍTICA DE TROCA 
 
De acordo com as políticas da FBX Medical, o B-Cure Laser tem garantia de fábrica 
com duração de 12 meses a partir da compra. Desta forma, as trocas que originam 
de alguma falha técnica do aparelho, devem ser solicitadas  junto ao atendimento da 
FBX Medical para que as análises e orientações sejam feitas conforme as diretrizes 
do fabricante. Portanto, todas as trocas são realizadas após uma análise e 
identificação de falha técnica do aparelho. E este não inclui as baterias (pilhas) e o 
carregador.  

Ratificamos ainda que nenhuma falha decorrente de mau uso, como queda, umidade, 
superaquecimento do aparelho por deixar carregando além do proposto pelo 
fabricante, conforme o manual do usuário, serão contempladas na substituição do 
aparelho original.  

 
 
 

 


