Regras leilões da shoptudo100.
Hoje dia 06-2019 Entra uma nova regra nos Leilões.
Vamos ler td como funciona os nossos leilões.
Os nossos leilões são identificados por uma tag #lote000
Onde o 000 é o número do Lote.
O que está sendo leiloado é tudo que está na foto.
Para ver todas as fotos vc precisa ver todos os comentários, nela tem mais fotos sobre o leilão.
Leia toda descrição do lote, veja as condições do produto.

Lance de arremate.
È o lance que finaliza o leilão, com ele você encerra o leilão e ele é todo seu.

Como eu sei que ganhei o leilão?
É determinado o horário no inicio do Leilão, e quem for o primeiro a dar lance nesse horário
será o vencedor, Sim é apenas o primeiro.

Então a partir de hoje dia 06-05 12:57, todos os leilões passam a terminar dessa maneira, sem
a intervenção da loja.
E você mesmo verá que foi o vencedor.
Sempre o primeiro a dar lance no horário final.
Os lances dados até o prazo do termino será válido e o maior lance leva.
Um exemplo o leilão termina as 19:00 e teve a ultima oferta as 16:45, então ele venceu.
Só vale lances dando no período estipulado.
Todo o leilão o vencedor tem o prazo de até 7 dias corridos, para realizar o pagamento, após
esse prazo, ele estará fora do leilão.
Não negociamos o lote, caso queira ficar apenas com um parte e pagar por ela, isso não será
possível.
Caso vc não tenha como honrar o leilão, por favor avise, não tem problemas algum.
Caso vc desista de 2 leilões não será mais aceito no facebook da loja e será deletado se não
tiver uma explicação contundente.
Lances editados não será aceito.
Não apague lances por favor.

