Leilões da loja Shoptudo100
Entenda como funciona nossos leilões.
Nossos leilões sempre termina no mesmo dia que começa. Ele pode durar
minutos ou horas, oque faz ele terminar mais rápido é o valor dos lances,
cada lote tem um valor mínimo a ser alcançado, quando esse valor é
atingido começa o aviso de término e começa a contagem regressiva.
Por exemplo se o lote não alcança o valor esperado ele vai terminar antes
da meia noite, mas se ele alcançar o valor em 15 minutos ele vai se
encerrar em menos de 20 minutos, mas sempre terá um ganhador
atingindo ou não o valor esperado.
Veja passo a passo com funciona.
É postado o lote com uma tag, essa tag você consegue achar ela a hora
que quiser basta copiar ou digitar ela na busca do facebook.

Postamos uma foto do lote.
O lote é tudo que aparece nas fotos, precisa reparar
primeiro antes de dar lance, ver se tem defeitos, ver oque
tem no lote, para ver mais fotos do lote, vc precisa ler os
comentários da foto, é postado mais fotos nos
comentários, mostrando se a figura é nova ou não, se tem
defeito ou não, e vc recebe tudo que aparece nas fotos.
O frete é grátis, para quem mora no estado de SP e se o
expresso não passar de R$20,00 o envio é feito pelo
expresso, outras regiões que ultrapassa esse valor
mandamos por Pac.Enviamos no próximo dia que os
correios funcionem.
Você tem 5 dias úteis para pagar o leilão, caso isso não
ocorra o leilão volta na ativa.
Você pode pagar o leilão por boleto, deposito, pode
parcelar no mercado livre, não fazemos anúncios com
parcelas sem juros.
Quem apagar comentários ou edita-los será excluído do
nosso facebook.
Se você deu lance e não vai poder honrar, só dizer que
não vai pode pagar o lote, que vai desistir, não tem
problema algum. Só não dar lance em mais leilões até seu
financeiro estabilizar.
Se um pessoa desistir do leilão, não obrigatoriamente
passamos para o segundo lugar, se o valor for muito
próximo podemos passar mas se não for interessante o
leilão é cancelado e colocamos no ar novamente.

Repare bem oque vem no lote que deseja participar.

Não deixe de ver as fotos dos comentários e também ler a
descrição do leilão.
Antes do leilão acabar
Haverá um aviso que o leilão vai se encerrar em poucos
minutos.
E depois terá uma contagem regressiva começando pelo
10, o leilão se encerra assim que o administrador cita a
palavra Encerrado Ou por escrito ou por uma imagem
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Desde 2011 realizando seus sonhos!!
www.shoptudo100.com.br

