
TERMO DE DEVOLUÇÃO

__________________________________________[NOME],___________________________________[nacionalidade], 
____________________________________________________________[estado civil], portador(a) da cédula de identidade 
RG nº._______________________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº. ______________________, residente e domiciliado(a) no 
Município de ________________________________, Estado de ______________________________________, na Rua 
___________________________________________, nº _______, Bairro ________________________________, CEP: 
_________________________ o(a) “DECLARANTE”), DECLARA, para todos os fins, e para quem possa interessar:
(a) comprou o SHOT-B (o “Produto”), distribuído pela GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.080.907/0001-82, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 
Alfredo Egídio de Souza Aranha, 75, conj. 32, Chácara Santo Antonio, CEP: 04726-170 (a “GENOMMA”), pelo valor de R$ 
___________________ reais), conforme Nota Fiscal que segue anexa;
(b) o(a) DECLARANTE pretende devolver o Produto, com a expressa concordância da GENOMMA, não obstante o(a) DECLARANTE ter 
recebido da GENOMMA, de forma clara e completa, todos os esclarecimentos, informações e explicações referentes ao uso e resultado 
do Produto;
(c) haver recebido de GENOMMA, sem qualquer custo ou despesa, envelope/caixa para envio por SEDEX dos seguintes itens: (a) o 
Produto (b) Nota Fiscal de Venda do Produto; e, (c) uma via devidamente assinada do presente Termo de Devolução; 
(d) ter conhecimento e concordar que o referido valor pago pelo Produto será devidamente restituído pela GENOMMA através de 
depósito ou transferência bancária, no Banco _____________________________, Agência ___________________, Conta 
Corrente (____)/ Poupança (____) nº ________________________________, de titularidade de 
__________________________________________________, em até 10 dias úteis contados do recebimento pela GENOMMA 
dos itens acima;.
(e) ter conhecimento e concordar que o referido valor será pago pela GENOMMA por sua mera liberalidade, a título de restituição,  
declarando expressamente que está ciente de que o referido pagamento não constitui qualquer tipo de confissão ou reconhecimento de 
dolo ou culpa por parte da GENOMMA;
(f) que submisso ao efetivo recebimento do valor pelo DECLARANTE o mesmo confere à GENOMMA, bem como a quaisquer outros 
terceiros, a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto a todos e quaisquer eventuais danos, prejuízos, custos ou 
despesas que entende ter direito relacionados à compra ou utilização do Produto, para nada mais poder reclamar ou pleitear, em juízo 
ou fora dele, à que título ou tempo for; e, por fim,
(g) que teve oportunidade de ler e compreender claramente todas as implicações decorrentes das declarações constantes deste Termo 
de Devolução, não restando qualquer dúvida ou obscuridade quanto ao mesmo, e que é de sua livre, expressa e espontânea vontade 
firmar o presente Termo de Devolução, obrigando-se a respeitá-lo em todos os seus termos e condições.

Por serem as declarações acima expressão da máxima verdade, o DECLARANTE firma o presente instrumento, conforme abaixo.

____________________________[Cidade], ______de ________________ de 2013.

_________________________________________
[ASSINATURA]   


