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“Condições da Venda” 
_Leia atentamente todas as condições antes de participar do leilão_ 

 

1. Informações do Lote: 

Item: Teclado Gamer Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma V2. 

Forma de pagamento 1: À vista (BRL); 

Forma de pagamento 2: Ativo digital (BTC - Bitcoin ou ETH - Ethereum), observada a cotação do 

dia e horário de pagamento do lote arrematado. 

Sítio eletrônico: www.troof.com.br 

Leiloeiro Oficial: Tiago Rogério de Freitas - Matrícula JUCESP nº 1195. 

Localização do bem (objeto) móvel: Pátio do leiloeiro oficial. 

 

2. O pagamento do lance vencedor será acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 

Leiloeiro Oficial, acrescido ainda de despesas administrativas, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito) horas após a realização do leilão. 

3. Para participação do leilão e oferta de lances, somente serão aceitos usuários regularmente 

cadastrados e habilitados. 

4. O bem é vendido no estado de conservação o qual se encontra, não havendo nenhuma espécie de 

garantia. 

5. A visitação ao objeto somente é permitida com agendamento junto ao Leiloeiro Oficial. 

6. Prazo para retirada/fornecimento da carta de arrematação será de 48 (quarenta e oito) horas 

após a realização do leilão. 

7. Não há possibilidade do exercício do direito de arrependimento da arrematação, mas caso haja 

desistência, então haverá multa de 20% (vinte por cento) sobre o lance vencedor ofertado. 

8. Todas as despesas com a retirada do lote correrão por conta exclusiva do arrematante 

comprador. 
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9. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente edital público de leilão. 

 

Nestes termos, 

Torno público o presente edital. 

São José do Rio Preto/SP, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

Tiago Rogério de Freitas 

Leiloeiro Público Oficial 

Matrícula JUCESP nº 1195. 
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