
REGULAMENTO GARANTIA 100% SATISFAÇÃO
Este Regulamento informa como participar do Programa Excellence Garantia 100% 
Satisfação, promovido pela empresa Selecta Pet Care Industria e Comércio Ltda, 
sediada na Rodovia SP 107, km 41,6, CEP 13167-970, cidade de Artur Nogueira no 
Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°07.270.261/0001-70.
O Programa de Garantia 100% Satisfação foi criado para possibilitar a experimen-
tação dos produtos Excellence, portanto, este benefício se estende a todos os 
produtos e garante que ao adquiri-los se por algum motivo seu pet não se adap-
tar existe a possibilidade de efetuar a troca.
Para solicitar a troca é necessário atender os seguintes critérios: 
1. A Selecta Pet Care comercializa seus produtos apenas através de canais espe-
cializados que podem oferecer o melhor atendimento e orientação aos consumi-
dores, portanto  disponibilizamos produtos para venda apenas em Pet Shops, 
Clínicas Veterinárias e lojas fisicas e virtuais especializadas no segmento pet, por 
isso,  é impresindivel que o produto tenha sido adquirido em estabeleimentos 
físicos ou virtuais que façam parte da rede de distribuição da Selecta Pet Care;
2. É necessário que o consumidor tenha a via original da nota fiscal de aquisição 
do Produto; 
3. O contato para solicitação de troca deve ser efetuado em no máximo 30 (trin-
ta) dias contados da emissão da nota fiscal;
4. O consumidor deverá entrar em contato com o SAC Excellence de Segunda à 
Quinta-Feira (7h – 17h) e Sexta Feira (7h -16h) para solicitar o pedido de troca, 
fornecendo informações como: nome, endereço e telefone para cadastro de seus 
dados no sistema de atendimento; 
5. A solicitação de troca será analisada pelo SAC Excellence durante o atendi-
mento e autorizada mediante o atendimento dos critérios aqui listados e motivos 
cabiveis à Garantia 100% Satisfação; 
6. A opção de troca pode ser requisitada apenas 1 (uma) vez por consumidor a 
cada 1 (um) ano;
7. É imprescindível que o consumidor devolva, no mesmo estabelecimento 
comercial onde adquiriu o Produto, 50% (cinquenta por cento) no mínimo do peso 
líquido inicial constante na embalagem original do Produto adquirido (ex: emba-
lagem com 15kg deverá conter no retorno um peso líquido mínimo de 7,5kg do 
mesmo Produto); 
8. O consumidor deverá devolver o restante do produto não consumido, devida-
mente acondicionado em sua embalagem original, entregando-a no mesmo 
estabelecimento comercial onde o adquiriu; 
9. No momento da troca, o consumidor deverá entregar a via original da nota 
fiscal de aquisição do Produto mencionando seu código de atendimento forneci-
do pelo atendimento SAC Excellence;
10. O código de atendimento fornecido pelo SAC autoriza a troca do produto 
Excellence SOMENTE no estabelecimento comercial onde foi adquirido, sendo 
opcional a troca por outro item da mesma linha ou por outro alimento vendido no 
mesmo estabelecimento;
11. A Selecta Pet Care irá substituir para o estabelecimento comercial o item Excel-
lence devolvido na forma de pedido comercial bonificado, solicitado através da 
equipe comercial da Selecta Pet Care que ficará responsavel por verificar as 
devoluções oriundas de trocas e providenciar as solicitações de substituição do 
item ao estabelecimento comercial;
12. Os produtos adquiridos em e-commerces que façam parte da rede de distri-
buição da Selecta Pet Care serão passiveis de trocas através da Garantia 100% 
Satisfação seguindo as mesmas orientações estabelecidas para trocas em lojas 
físicas, sendo a loja responsável por efetuar a troca diretamente ao consumidor, 
sob a garantia de substituição do item ao estabelecimento posteriormente pela 
Selecta Pet Care;
13. Não poderão ser trocados produtos fora de seu prazo de validade. Caso a data 
de validade não esteja legível, o produto será considerado como fora do prazo de 
validade.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Ao fornecer seus dados para participação do Programa de Garantia 100% Satisfa-
ção, o consumidor autorizará, para fins de atendimento à Lei Geral de Proteção de 
Dados a coleta e uso dos mesmos dados para a própria efetividade do Programa. 
A Selecta Pet Care declara expressamente que não compartilhará dados pesso-
ais dos participantes.
A Selecta Pet Care se reserva o direito de alterar as regras do Programa de Ga-
rantia 100% Satisfação a qualquer momento, sem aviso prévio, mantendo a 
versão em vigor publicada no site www.excellencepetare.com.br .

A Selecta Pet Care mantém os seguintes canais de comunicação abertos para 
receber comentários, dúvidas, criticas e sugestões:
SAC WhatsApp: 19 995736802
SAC E-mail: sac@inovepet.com
Site formulário de contato: www.excellencepetcare.com.br
Redes sociais: @Excellencepetcare


