A CARBIG visando esclarecer as regras e condições para aquisição de veículos usados, no
modalidade de “REPASSE registra:

1)

Regras de Cadastro para participação da operação de compra e venda:

1.1. Primeiramente, faz-se necessário o cadastramento nas plataformas utilizadas
pelo Carbig;
1.2. Não é permitido o cadastramento de pessoas físicas nas plataformas utilizadas
para realização de repasse, sendo estas realizadas somente para pessoas
jurídica, cujo objeto social seja vinculado a atividade de vendas e aquisição de
automóveis.
1.3. Caso seja ofertado lances pela empresa Arrematante e não quitados no prazo
acordado, esta ficará bloqueada até a regularização da pendência;
1.4. Fica ressalvado, o direito da Carbig de bloquear empresas cadastradas nas
plataformas em casos de inadimplência, condutas ilícitas e/ou contrarias aos
princípios e valores da Carbel Auto Group, Grupo este que a Carbig pertence.

2)

Regras da aquisição:

2.1. Fica facultado ao comprador o direito de realizar análise do veículo no
estabelecimento da Carbig, nos dias disponibilizados pela mesma, antes de dar o
lance nas plataformas disponibilizadas pela Carbig;
2.2. O(s) veículo(s) é(são) vendido(s) no estado em que se encontra(m), sem
garantia e ao dar o lance o comprador adquire os mesmos, nas condições
anunciadas nas plataformas, não cabendo arrependimento;
2.2. Recomenda-se que os veículos adquiridos no sistema de “Repasse”, sejam
transportados via reboque;
2.3. Não é fornecida nenhuma assistência mecânica no(s) veículos vendido(s), na
modalidade de “Repasse”.
3)

Valor de taxas e forma de pagamento

3.1. Taxa de cadastro para acesso da plataforma iDealer: R$299,00 (duzentos e
noventa e nove reais), que será acrescido no valor do(s) veículo(s).
3.2. O pagamento do(s) veículo(s) deverá ser realizado, através de TED na conta
corrente indicada pela CARBIG, devendo a identificação do crédito estar no CNPJ e
nome do comprador.
3.3. A nota fiscal de aquisição do veículo somente será emitida em nome da empresa
compradora.
4)

Liberação do veículo

4.1. O veículo será entregue em até 5 dias úteis, após a compensação do pagamento
e faturamento, podendo ocorrer alterações neste prazo em decorrência de fatores
externos e/ou exceções.

4.2.Os documentos necessários para retirada do(s) veículo(s), serão disponibilizados
via e-mail, através da plataforma DocuSign e deverão ser assinados digitalmente.
4.3. No ato da retirada do(s) veículo(s) é obrigatória a apresentação da CNH e
demais documentos assinados digitalmente.
4.4. O(s) veículo(s) somente serão entregues de segunda à sexta feira, de 08 horas
às 12 horas da manhã, não havendo, entregas em finais de semana e feriados.
4.5. A Carbig não é obrigada a fornecer manual e/ou chave reserva de veículo(s)
adquiridos na modalidade de repasse.
4.6. O(s) veículo(s) somente será(ão) entregue(s) ao proprietário da empresa
compradora e/ou preposto nomeado na Autorização de Entrega de Veículos a
Terceiros, devidamente assinada pelo representante legal da empresa adquirente.
4.7. A Carbig não se responsabiliza por avarias causadas e/ou constatadas no(s)
veículo(s), após retirada do mesmo.
5)

Documentação

5.1. IPVA e demais taxas do exercício de 2020 são de responsabilidade da empresa
compradora.
5.2. O recibo de transferência somente será preenchido no nome da empresa
compradora e o prazo para entrega deste, devidamente preenchido é de até 10
(dez) dias úteis, contados da data da entrega do(s) veículo(s), podendo ocorrer
alteração deste prazo no caso de veículo(s) que estejam em processo de
transferência para o nome das empresas da Carbig.
5.3. Os documentos de CRV’s do(s) veículo(s) vendido(s) na modalidade de
“Repasse” deve(m) ser(em) retirados pelos compradores na loja Carbel Linha
Verde, situada na Estrada Nova de Santa Luzia, n.º 100, 2º andar (Departamento de
Documentação), Bairro Jaqueline, Belo Horizonte - MG, CEP 31748-046.
5.4. Caso a empresa compradora tenha sede fora do estado de Minas Gerais , o CRV
será enviado via correio para o endereço cadastrado na plataforma.
6)

Visitação

6.1. A Carbig libera a visita no local que encontram-se o(s) veículo(s) ofertados na
plataforma todas terças e sextas feiras, de 08 às 17h30 horas, exceto finais de
semana e feriados.
6.2. O(s) veículo(s) encontram-se expostos no endereço (salvo exceções colocadas
na descrição dos anúncios): Estrada Nova de Santa Luzia, 100 - Jaqueline, Belo
Horizonte - MG, 31748-046.
NO CASO DE DÚVIDAS entre em contato:
 Faturamento, pagamento e liberação: Telefone: (31)3280-9510 e para
envio
do
comprovante
de
pagamento,
através
do
e-mail:
entrega.lojista@carbig.com.br;
 Documentação: (31)3280-9712 – falar com Lucas Salvador.
 Demais Dúvidas sobre ofertas, anúncios: Gustavo Medeiros
(31)3280-9556, Leonardo Castro
(31)3280-9791, Adriano Barreto
(31)3280-9792,
Thiago
Meirelles
(31)3280-9793;
Darcy
Viera
(31)3280-9790.

