Conheça de perto nossa política comercial e
comece hoje o seu próprio negócio.
Aqui você encontra os principais pontos que
devem ser observados do nosso contrato.

CONTRATO DE
CONCESSÃO COMERCIAL
1. Conheça sua margem de lucro
Concedemos de 40% a 100%, vai depender da sua forma de pagamento.
2. Pagamentos
- À vista: 50% de desconto sob valor de varejo *(100% de lucro)
- Cartão de crédito: 40% de desconto sob valor de varejo, sendo
valores abaixo de R$2.000,00 em 3x
valores acima de R$2.000,00 em 4x
valores acima de R$3.000,00 em 5x
valores acima de R$4.000,00 em 6x
- Boleto: 30% de desconto sob valor de varejo. Se você optar pelo boleto, o primeiro pedido deverá
ser 50% do valor total no boleto (prazo de 30 dias) e 50% à vista.
Os pagamentos feitos em boleto ou cheque deverão, obrigatoriamente, estar na titularidade da Flor.

3. Política de Trocas
A Potti Romã aceita troca de produtos comprados nos últimos 6 (seis) meses, sendo necessária a
apresentação da nota ﬁscal ou romaneio das peças.
• É permitido trocar até 40% do valor do seu pedido, no ato do faturamento. Ex.: Sua compra é no
valor de R$ 1000,00, então poderá entrar com R$400,00 de troca, que será abatido na sua compra,
totalizando um valor ﬁnal de R$600,00.
• A troca é feita para produtos em perfeito estado de conservação, na embalagem e com
etiqueta.
Minicoleções | Dentro do prazo de 2 meses após o lançamento, a troca pode ser feita por
qualquer produto do estoque. Após esse prazo, a troca ﬁca restrita apenas às peças da
mesma coleção.

Coleção Chá de Potti |Dentro do prazo de 10 meses após o lançamento, a troca pode ser
feita por qualquer produto do estoque. Após esse prazo, a troca ﬁca restrita apenas às
peças da mesma coleção.

4. Primeira Compra
• Na sua primeira compra, você deverá adquirir o mínimo de 30 produtos Potti Romã, dentre eles,
obrigatoriamente, a maleta e a essência de 200ml.

5. Frete
• Os custos com o frete serão de responsabilidade da Flor.
• Para os envios pelos Correios, a nota ﬁscal deve ser emitida por pessoa jurídica com inscrição
estadual.

6. Flor Ativa e Inativa
• A Flor é considerada Inativa quando completa 2 meses consecutivos, sem comprar Pottis.
Para voltar a ser uma Flor Ativa, é preciso fazer uma nova compra mínima de 20 peças.

7. Benefícios da Loja Online - Flor Online
Com o objetivo de escalonar as suas vendas, a Potti Romã concede o cupom Flor Online.
Esse código pode ser repassado às Colecionadoras, para ser utilizado nas compras realizadas pela
Loja Online Potti.
Seus benefícios são:

de comissão* sobre a
venda que tiver o seu código

de comissão* sobre a venda
de peças promocionais que
tiverem o seu código.

Os preços que constam na loja online possuem um acréscimo de 10% sobre o valor de venda da Flor.
(*) Comissão repassada em forma de crédito para futuras compras na Potti Romã.

8. Das Obrigações da Flor
A Flor deve se comprometer a:
• Adquirir, além dos produtos citados acima, o mínimo de um (01) produto das Minicoleções a cada
lançamento;
• Divulgar e promover os produtos a serem vendidos, dentro das instruções gerais ditadas pela
Potti;
• Respeitar e não modiﬁcar os materiais de publicidade distribuídos pela Potti;
• Realizar as vendas pelo preço estabelecido pela Potti que consta da etiqueta do produto.
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