Remessa Expressa para o Brasil – Como Funciona:
Modalidade de Compra:
1. Cliente compra o produto e manda entregar em nosso deposito.
2. Cliente solicita que nossa empresa faça a compra do produto em nome dele.
3. Cliente compra produto oferecido pela AVC-Inernational – Syncrotape.com.
Tipos de produtos recomendados:
•

Eletrônicos e produtos em geral desde que a importação seja permitida.

Tamanho, peso máximo e valor em US$ por Remessa.
•
•

Volume máximo 60 x 60 x 60 Centímetros, peso máximo 60 quilos.
Valor máximo por remessa US$ 3000,00 (três mil dólares). Valor total anual 100.000 Dolares.

Custo do Frete Expresso FedEx:
•
•
•
•

O valor do Frete é calculado como destino final o enderece do cliente incluindo CEP.
Sobre o Valor do frete Publicado pela FedEx a InterUSA oferece 50% de desconto ao Cliente.
De posse do valor do produto, tamanho da caixa e peso é calculado o frete.
O valor do frete deverá ser pago em US$ para a InterUSA no ato da remessa.

Custo dos Impostos a serem pagos no Brasil na entrega dos produtos pela FedEx.
•

O Valor do imposto é de 60% sobre o valor declarado (Invoice) + ICMS do estado.

Quem pode Importar:
•
•
•

A importação pode ser tanto para pessoa jurídica ou pessoa física.
Deverá ser informado antes do embarque quando o produto for para revender.
Não necessita de RADAR por tratar-se de importação simplificada. (DSI).

Custos na InterUSA.
•
•
•

Modalidade (1): a Inter-USA cobra 5% sobre o valor da Invoice + 15 dólares de IN/OUT por ordem.
Modalidade (2): a Inter-USA cobra 10% para efetuar a compra + 15 dólares de IN/OUT por ordem.
Modalidade (3): a Inter-USA cobra somente o valor do frete a ser pago para a FedEx.

Como pagar a Inter-USA.
•
•
•

Aceitamos Cartões de crédito: VISA, MC, AMEX.
Pagamento via PayPal.
Transferência bancária (Wire Transfer).
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