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ORIENTAR COMO RESERVAR E ARTIGOS PAGOS? 

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, 
VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE 

DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE 
RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM 
OS OBJETOS FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE 

RECEBER O PAGAMENTO. COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 

É muito simples: basta colocar o seu item no cesto (panier)  e depois seguir os vários passos. 

Clique em ACHETER  (comprar)  em seguida, vá ao  panier  (carrinho)  e clique no  PAIEMENT  (pagamento) 

 

ATENÇÃO : O preço das despesas de entrega é para a França - La Poste Colissimo. No entanto, alguns vendedores podem 

oferecer-lhe outras opções de envio (exemplo internacional - para compradores residentes fora de França) que você pode 

escolher  -  procedimento página  4). 

É por isso que deve ler corretamente a folha do produto (técnica de fiche)  para o artigo (página  8). 

 

 Clique em CONTINUER (continuar) se não terminou as suas compras ou PROCEDER AU PAIEMENT (proceder 

ao pagamento) para finalizar a sua encomenda 

 

50,00€ 

 

11,00€ 

 

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 

 
 

 

500,00€ 

 

500,00€ 
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Para fazer uma compra sem uma conta de cliente clique no comandante en tant qu'invite (encomende como 

convidado) e complete todos os campos - verifique as 2 caixas (sobre as sur les conditions et la 

confidentialité) - clique em CONTINUER  (continue)   

 

 

Se já tem uma conta clique no campo dedicado (VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE? SE CONNECTER) e completar 

todas as secções 

 

 

 

Se não o tiver feito, preencha este endereço de entrega da secção (ADRESSE DE LIVRAISON)  de outra forma 

clique em  CONTINUER  (continuar) 

  PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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Livraison (Entrega)  : verifique a caixa Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo (Custos de 

entrega: França - La Poste Colissimo)  e clique em  CONTINUER  (continuar)   

 

PROCEDIMENTO para as despesas de entrega: 

ATENÇÃO : leia a folha de produto do artigo ver página 8  : consulte o separador fiche technique (técnica 

fiche) para saber quais são todas as outras soluções de envio que o vendedor oferece. 

Para validar gratuitamente o seu cesto, deve manter o La Poste - Colissimo France. Isto não tem qualquer 

problema com o pagamento final. Como a reserva no site é gratuita (sem custos de adiantamento) cf. páginas 

5  a  7  (como pagar os seus artigos). 

Em seguida, se decidir escolher outro método de entrega entre as escolhas oferecidas pelo vendedor na 

ficha de dados, tem todo o direito. Se não houver outras opções na ficha de dados: o vendedor só aceita 

envios por Post para França. 

Ao efetuar o pagamento da sua encomenda, terá de se lembrar de ajustar os custos de entrega + do preço 

do artigo e pagar este valor (como pagar a reserva do seu artigo : procedimento nas páginas 5  a  7) - Para os 

vendedores que estejam de acordo com um desconto gratuito por marcação: tem de pagar apenas o preço 

do artigo. 

Para os compradores residentes fora de França: se o vendedor aceitar envios fora de França, deve alterar 

os custos de entrega e fazer o seu pagamento total tendo isso em conta. Se não existirem preços para os 

custos de envio fora da França na ficha técnica do artigo: o vendedor não es faz entregas internacionais. Por 

isso não pode comprar os seus itens e deve escolher os que lhe oferecem esta opção. 

Em caso de alterações nos custos de entrega : receberá sempre um Email de nós. Portanto, se houver algum 

erro, vamos corrigi-lo. Quando reserva um artigo gratuitamente no site e não quer cometer um erro ao 

efetuar o pagamento, pode também enviar-nos um e-mail sobre o mesmo na secção "contacte-nos" para 

que lhe enviemos a fatura total. com custos de envio ajustados. PARA EXEMPLO DE ENCOMENDAS 

COMPLEXAS : SE RESERVAR VÁRIOS ITENS DE DIFERENTES VENDEDORES, ENVIAR-LHE-EMOS DETALHES DOS 

CUSTOS DE ENVIO A PAGAR POR CADA UM. Mas será fácil para si fazer um balanço consultando as fichas 

técnicas dos itens que reservou com toda esta informação de preço. 

Prix des frais de livraison : França - La Poste Colissimo                11,00€  

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. COMPRE E VENDA COM 
CONFIANÇA 
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Verifique as 2 caixas relativas ao pagamento (payer, conditons) - clique no COMMANDER ET PAYER  (ordeme 

pagamento) 

 

O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE VALIDAR GRATUITAMENTE O CABAZ DAS SUAS COMPRAS NO 

SITE PARA RESERVAR OS SEUS ITENS E PAGAR DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE). Por isso, 

não se preocupe se não tiver o seu método de pagamento e fizer a sua transferência quando estiver pronto. Você 

tem 8 horas para fazer a transferência (sem notícias suas, os itens serão colocados novamente à venda). Assim, você 

pode bloquear (reservar no site) os artigos de que gosta sem perder oportunidades. Para pagar a sua reserva, tudo 

o que você precisa fazer é usar os seguintes métodos de pagamento seguros: Paypal, cheque, Western Union 

(também permite que você pague em dinheiro, consulte o site) ou transferência bancária diferente de Paypal e 

Western Union (banca). Diga-nos a sua escolha. Você receberá um e-mail nosso sobre este assunto. Assim que 

recebermos o pagamento (ou descontar o cheque), enviaremos seu pacote para você e forneceremos o número de 

rastreamento para evitar qualquer mal-entendido. Se precisar de pagamento em 4x - cf. condições. 

Para aqueles que preferem pagar diretamente no site, iremos notificá-lo assim que configurarmos um sistema de 

pagamento de cartão. Assim, terá a escolha entre estas 2 opções (reserve a sua encomenda escolhendo a transferência 

ou pagamento imediato com cartão de crédito). 

O seu pedido é validado (votre commande est confirmée)  : resumo da sua encomenda 

 

 

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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Clique em CONTINUER  (continuar)  para  navegar  no  site 

 

Os vendedores e compradores comprometem-se a respeitar todos os termos de venda e compra do site 

(MARKETPLACE ECOLOGIQUE) não vender produtos contrafeitos (sob pena de pesada sanção legal em 

caso de fraude comprovada). 

A MARKETPLACE ECOLOGIQUE está ao seu serviço e agradecemos-lhe a sua encomenda e a sua confiança. 

Precisa de ajuda? clique em «contactez nous» (contacte-nos)  na parte inferior da página no site. 

 

PAGAMENTO SEGURO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR 

Aceitamos todos os pagamentos e assim que o comprador recebe o seu pacote, devolvemos o dinheiro ao 

vendedor. 

 

Procedimento de encomenda pormenorizado: 

O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE VALIDAR GRATUITAMENTE O CABAZ DAS SUAS 

COMPRAS NO SITE PARA RESERVAR OS SEUS ITENS E PAGAR DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE 

ECOLOGIQUE). Por isso, não se preocupe se não tiver o seu método de pagamento e fizer a sua 

transferência quando estiver pronto. Você tem 8 horas para fazer a transferência (sem notícias suas, os 

itens serão colocados novamente à venda). Assim, você pode bloquear (reservar no site) os artigos de que 

gosta sem perder oportunidades.  

Para pagar a sua reserva, tudo o que você precisa fazer é usar os seguintes métodos de pagamento seguros: Paypal, 

cheque, Western Union (também permite que você pague em dinheiro, consulte o site) ou transferência bancária 

diferente de Paypal e Western Union. Diga-nos a sua escolha. Você receberá um e-mail nosso sobre este assunto. 

Assim que recebermos o pagamento (ou descontar o cheque), enviaremos seu pacote para você e forneceremos o 

número de rastreamento para evitar qualquer mal-entendido. Se precisar de pagamento em 4x - cf. condições. 

 PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 

 
 



marketplacecologique.com 

7 
 

 

Para aqueles que preferem pagar diretamente no site, iremos notificá-lo assim que configurarmos um 

sistema de pagamento de cartão. Assim, terá a escolha entre estas 2 opções (reserve a sua encomenda 

optando por efetuar uma transferência ou pagamento imediato com cartão de crédito). Se optar pelo 

pagamento no nosso site, terá de nos pedir para ajustar os custos de entrega antes de efetuar o seu 

pagamento ou pagar o resto indo ao site Western Union, banca, paypal e especificando a referência da 

encomenda. 

Assim que receber a sua encomenda pagamos ao vendedor (também para obrigar o vendedor a proteger 

bem os objetos frágeis). o comprador tem certeza de receber o que pediu e o vendedor tem a certeza de 

receber o pagamento. 

Compre e venda com confiança. portanto, sem conflitos. Connosco tudo é lógico: segurança garantida. 

 

Preste atenção à gestão de stock de artigos para venda: 

Poder reservar os seus itens no site permite-lhe não se preocupar com a sua disponibilidade (itens à venda 

= itens realmente disponíveis para compra). 

POR TODAS ESTAS RAZÕES PEDIMOS AOS VENDEDORES QUE ESTEJAM MUITO ATENTOS À 

DISPONIBILIDADE DOS SEUS ARTIGOS PARA VENDA, DE MODO A NÃO DESAPONTAREM OS 

COMPRADORES E A PREENCHEREM AS SUAS COMPRAS. CASO CONTRÁRIO, as suas contas de vendedor 

serão eliminadas (a menos que tenha uma razão válida para justificar este incidente). ATUALIZAR AS 

AÇÕES REMOVENDO OBJETOS DO SITE QUE JÁ NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS E NÃO ESPERANDO QUE UM 

COMPRADOR AS RESERVE PARA DIZER QUE JÁ NÃO ESTÃO À VENDA. 

 

Troca aceite uma vez (para reforçar a segurança dos compradores) : 

Se não estiver satisfeito com o artigo que adquiriu, pode devolvê-lo ao vendedor notificando-nos assim que 

o receber e nos dizendo o número de rastreio do pacote (custo de envio à sua custa - faça-o muito 

rapidamente: no prazo máximo de 2 dias úteis). 

Em seguida, assim que o vendedor tiver recolhido a sua mercadoria, pode escolher outro item no site ao 

mesmo preço (ou a um preço mais elevado pagando a diferença). Não fazemos reembolsos. Mas tomámos 

precauções para garantir que satisfazia os compradores (estudo de anúncios antes da publicação, 

pagamento ao vendedor apenas quando o comprador recebe os seus bens e troca possível uma vez). 

Estas condições obrigam os vendedores a publicar anúncios autênticos, indicando todos os detalhes para 

evitar devoluções. Porque neste caso, o vendedor não é pago, mas recupera a sua mercadoria. 

 

  
PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  

GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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Leia a folha do produto corretamente 

Quando consultar  um item, leia e navegue em todos os separadores para todos os detalhes e não peça 

novamente ao vendedor esta informação (o objetivo é facilitar as compras). 

Para isso, clique na DESCRIPTION (descrição), FICHE TECHNIQUE (fichatécnica)  e outras informações 

 

Contacto do vendedor e do comprador: que mensagens são proibidas? 

Quando contacte o vendedor, é proibido enviar-lhe as suas informações pessoais (exemplo: morada, 

número de telefone, número de cartão de pagamento, etc.). Ditto para o vendedor. Caso contrário, a sua 

conta será eliminada do site porque já não podemos garantir a segurança das transações e a autenticidade 

dos itens. Para sua informação, nós receba uma cópia de todas as mensagens para resolver esses 

problemas, se necessário. 

 

Pode fazer-lhe perguntas sobre os artigos, o preço, o modo de entrega. Mas fazemos tudo para limitar as 

suas preocupações e perguntas, pedindo ao vendedor que forneça todos os detalhes dos itens para 

convencê-lo e vender rapidamente. 
PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  

GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE ECOLOGICO) 
PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER BEM OS OBJETOS 

FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 
COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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Como criar uma conta de cliente? 

Se não tiver uma conta crie-a indo para a ligação  Connexion ou PAS ENCORE DE COMPTE CRÉEZ LE ICI e 

completará todos os campos (receberá um e-mail quando a sua conta for aprovada pelo administrador do 

site). 

 

 

A MARKETPLACE ECOLOGIQUE está ao seu serviço e agradecemos a sua confiança. 

 

Precisa de ajuda? clique em «contactez nous»(contacte-nos)  na parte inferior da página no site. 

 

PARE DE STRESS RELACIONADO COM A PROTEÇÃO DE OBJETOS FRÁGEIS. CONNOSCO NÃO   PENSARÁ 

MAIS NISSO E TERÁ O PRAZER DE FAZER AS SUAS COMPRAS COM SERENIDADE. 

Com a técnica podemos facilmente proteger objetos frágeis (mesmo serviços completos). 

Os tableware são vendidos em todo o lado e as marcas de luxo têm boutiques internacionais devido ao 

seu sucesso. Porque se preocupam com a qualidade e o estilo usando materiais nobres para satisfazer os 

seus clientes exigentes. Assim, estes itens são muitas vezes enviados para cumprir ordens internacionais. 

Ditto na França quando as lojas encomendam as suas estoque. 

Isto prova que se os proteger bem não há danos e não tem que se preocupar com a entrega. 

TODOS OS OBJETOS FRÁGEIS ESTÃO EFETIVAMENTE PROTEGIDOS PARA GARANTIR QUE RECEBE A SUA 

ENCOMENDA SEM RUTURA. 

Também pode comprar ou vender equipamento de proteção no local caixas sólidas com tampas, plástico 

bolha .... (reutilização para combater a poluição). Alguns itens também podem ser usados para outra coisa, 

por isso vamos encontrá-los em várias secções no site (por exemplo, caixas para armazenamento). 

  

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE 

ECOLOGICO) PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER 
BEM OS OBJETOS FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 

COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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OUTRAS MISSÕES NO LOCAL: 

SERVIÇO DE ALUGUER DE EVENTOS (por exemplo, casamento, aniversário, etc.) : Você também pode 

publicar ofertas e pedidos de aluguer de itens no site, por exemplo: - um prestador de serviços que oferece 

serviços de aluguer, - ou um indivíduo que procura artigos para organizar um evento. 

OUTROS SERVIÇOS E PEDIDOS DE CLIENTES : Pode ainda submeter outros serviços ou pesquisas específicas, 

por exemplo, propor ou procurar uma reparação (anúncio de um prestador de serviços ou pesquisa de 

clientes) ... Ou simplesmente fazer um anúncio sobre a procura de um produto (pratos, item raro, 

colecionador...) que você gosta e que você tem dificuldade em encontrar. O nosso site é especializado no 

assunto, um dia ou outro alguém irá responder à sua pesquisa e satisfazer o seu desejo. 

 

PROCEDIMENTOS PARA PUBLICAR OU SUBSCREVER ESTES SERVIÇOS: 

Publique todos os seus anúncios: venda, aluguer, oferta e pedido de serviço, pesquisa de um artigo ... em 

"VENDRE" 

SERVIÇO DE ALUGUER DE EVENTOS (ex. Casamento, aniversário...) : 

1- Como colocar em  artigos de aluguel? Ir para VENDRE - veja como vender um item: o mesmo procedimento 

(lembre-se de verificar a caixa de Location - aluguer) 

2- E alugar para ver como comprar um artigo? - Vá à categoria Location para ver todos os anúncios 

Ditto para outros serviços e pedidos de clientes. 

  

PAGAMENTO SEGURO : PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE NÃO PAGAR NADA NO SITE ! POR ISSO, VALIDE O CABAZ DA SUA ENCOMENDA  
GRATUITAMENTE NO SITE (PARA RESERVAR OS SEUS ITENS) E PAGUE DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE ECOLOGIQUE - MARKETPLACE 

ECOLOGICO) PÁGINAS  4  A  7. ASSIM QUE RECEBER A SUA ENCOMENDA PAGAMOS AO VENDEDOR (TAMBÉM PARA OBRIGAR O VENDEDOR A PROTEGER 
BEM OS OBJETOS FRÁGEIS). O COMPRADOR TEM CERTEZA DE RECEBER O QUE PEDIU E O VENDEDOR TEM A CERTEZA DE RECEBER O PAGAMENTO. 

COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA 
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COMO VENDER ARTIGOS?   

Inscreva-se na sua conta. Se ainda não criou um, vá à Connexion e complete todos os campos (receberá um e-mail 

quando a sua conta for aprovada pelo administrador do site). Os compradores não terão acesso às suas informações 

pessoais. 

 

Em seguida, CREER VOTRE COMPTE VENDEUR (criar a sua conta de vendedor) e quando o administrador do site a tiver 

aprovado, terá "COMPTE VENDEUR (conta de vendedor) na sua área de cliente (receberá um e-mail sobre este 

assunto). 

esperar validação        pode vender 

Em seguida, clique em Ajouter un produit (adicioneum produto) para escrever o seu anúncio 

 

Em seguida, preencha as diferentes secções 

ATENÇÃO : Quando escrever o seu artigo, se clicando no  VALIDER (validar) o seu ficheiro de produto se fecha: basta 

ir ao  PRODUITS (produtos)  em seguida, action (ações) e clicar no  éditer (edit)  para continuar a vender o seu artigo. 

Se esta mensagem aparecer :  sélectionnez au moins une catégorie (selecione pelo menos uma categoria),nada de 

grave, basta completar a secção de associações (cf.   página  12). 

 

CREER UN VENDEUR 
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Informations (Informações) : a ser concluído e  VALIDER (validated) - coloque os detalhes do seu anúncio na 

Description - descrição (e não na breve description - descrição brève) 

 

 

Prix - Preço (em EUROS)  : a ser concluído respeitando isto: coloque o mesmo preço para prix d'achat  

(preçodecompra)  e preço de HT prix  excluindo IVA - para prix de l'offre  (preçode oferta) : coloque o preço a 

que você quer vender seu item - e valide ee (ex um artigo comprado 100 e vendido 25 : colocar prix d'achat 

(preço de compra) : 100  –  prix HT (preçoexcluindo IVA) : 100 - prix de l'offre  (preçode oferta)  25. 

 

Associations (Associações) : a concluir verificando as categorias em causa pelo seu artigo e, em seguida,  

VALIDER (validar) 

a ser preenchido verificando as categorias relacionadas com o seu artigo e, em seguida, validar PS: se a marca do seu 

item não constar no fabricante / marca: escolha na lista outros marca e especificar a marca no anúncio (atendimento 

ao cliente irá adicionar a marca à lista - você também pode nos enviar uma mensagem sobre isso). 

ATENÇÃO : Não toque em catégorie par défaut  e  fournisseur  (categoriapadrão e fornecedor)  -  ignore 
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Livraison (Entrega) : a ser concluído e validado 

As dimensões do pacote não são obrigatórias 
Indicar Poids (o peso): coloque um número redondo sem vírgula, caso contrário ficará bloqueado ex 1 e não 
0,5 

Se não sabe, vá aos correios para pesar o seu pacote para ter o peso e então especifique o peso e os preços 
que pretende oferecer aos compradores (envios em França e/ou internacionais) que deve indicar aqui (para 
la poste – colissimo France) e para o resto das suasescolhas na secção "Caractéristiques - características" das 
páginas 14 a 17. Isto  não o impede de continuar a editar os seus anúncios. Lembre-se que pode preparar os 
seus anúncios e modificá-los à sua conveniência para adicionar estas informações (publicaremos os seus 
artigos apenas quando tiver concluído estas secções). E quando pesar a sua embalagem, faça-o quando já 
tiver protegido os itens de acordo com o nosso procedimento para que a proteção de objetos frágeis seja 
respeitada (ver documento no site) para pesar tudo corretamente. 
 

ATENÇÃO : dans frais de port supplémentaires par unité (em custos adicionais de transporte porunidade),  
coloque a taxa La Poste - Colissimo France (coloque um número redondo sem vírgula, caso contrário ficará 
bloqueado ex 1 e não 0,5) 
 

 
 
transporte de choisir (escolher transportadora) : Verifica a caixa : Prix des frais de livraison : França - La Poste 
Colissimo  (CustosdeEntrega) 
Se desejar oferecer aos compradores mais opções (por exemplo: pick-up gratuito no local por marcação, 
Mondial Relay, envio na Europa e internacionalmente, etc.), por favor especifique-o na secção 
"Caractéristiques - características" das páginas 14 a 17,  escolhendo todas as opções que aceita (você é livre 
de escolher entre todas as opções oferecidas). Assim, quando o comprador fizer o pagamento, terá toda a 
informação para pagar o valor exato do artigo com os custos de entrega que deseja (entre as escolhas que 
lhe oferece). 
 
 

Quantidades :Quantities)  a concluir e  VALIDER (validada) 
 

Prix des frais de livraison : 

France - La Poste Colissimo 
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Images (Imagens) - 5 fotos no máximo : clique em  Imagens AJOUTER DES (adicionarimagens)  - descarregue 
os ficheiros do seu computador - e confirme 

 
 

 
 

Caractéristiques (Características) : clique em  AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE  (adicioneuma característica)  

- escolha  valeur prédéfinie  (ovalor predefinido)  ou complete  valeur personnalisée  (o campo devalor 

personalizado) se não conseguir encontrar a informação em valor predefinido. 

 

Clique quantas vezes for necessário no AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE (adicioneuma característica) para 

obter todas as características relativas ao seu artigo - e  VALIDER (validar) 

Se desejar oferecer aos compradores mais escolha do método de entrega (ex: recolha gratuita no local por 

marcação, retransmissão global, envio na Europa e internacionalmente...) indique-o escolhendo todas as 

opções que aceita na lista de características (você é livre para fazer a sua escolha entre todas as opções 

oferecidas). No que diz respeito às tarifas de entrega de La Poste e Mondial Relay, é muito fácil obtê-las 

através da consulta dos seus sites ou do nosso site nasecção "frais d'expéditions : custos  de envio". Também 

podemos completar os preços para si (se tiver indicado corretamente o peso da embalagem) a menos que 

pretenda incluir um ex seguro para envios internacionais. Assim, quando o comprador fizer o pagamento, 

terá toda a informação para pagar o valor exato do artigo com os custos de entrega que deseja (entre as 

escolhas que lhe oferece). PS : para ter a certeza de definir as tarifas certas sem surpresas desagradáveis 

(por exemplo, se optar por envios internacionais) : por favor, vá aos Correios para pesar o seu pacote e 

obtenha as diferentes tarifas que pretende oferecer (pense no seguro se necessário, por exemplo, perda). 

Lembre-se que pode preparar os seus anúncios e modificá-los à sua conveniência para adicionar estas 
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informações (publicaremos os seus artigos apenas quando tiver concluído estas secções). E quando pesar a 

sua embalagem, faça-o quando já tiver protegido os itens de acordo com o nosso procedimento para a 

proteção de objetos frágeis (no site) para pesar tudo corretamente. 

 

 
Lista de características que são oferecidas para descrever os seus anúncios com precisão, bem como 
escolher as opções de entrega que deseja oferecer aos compradores, indicando os preços de acordo com 
o peso dos seusitens. 
 
Localização em França (Localização em  França)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá 
para  valeur prédéfinie  (valor predefinido) para escolher a localização (exemplo: Ile de France) 
ESPECIFICAR DEPARTEMENT ET NOM DE VOTRE VILLE  (O DEPARTAMENTO E NOME DA SUA CIDADE)  
adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá a  valeur personnalisée  (valor personalizado)  e 
escreva a informaçãormation ex : 75 - Paris 
Gamme et Style (Rangeand Style) adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para valeur 
prédéfinie (valor predefinido) para fazer a sua escolha 

ETAT DE(S) ARTICLE(S) (CONDIÇÃO DE ITENS) adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para 
valeur prédéfinie (valor predefinido) para fazer a sua escolha 

Matière (Material)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para valeur prédéfinie (valor 
predefinido) para fazer a sua escolha 

Couleur (Cor)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para valeur prédéfinie (valor 
predefinido) para fazer a sua escolha 

Hauteur (Altura)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para  valeur personnalisée  (valor 
personalizado)  e escreva a informaçãormation 

Largeur (Largura)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para valeur personnalisée (valor 
personalizado) e escreva a informação 

Profondeur (Profundidade)  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para  valeur 
personnalisée  (valorpersonalizado) e escreva a informaçãormation  

As dimensões plusieurs (várias dimensões)  adicionam esta característica clicando nela - em seguida, vá para 
valeur personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação   

Localização adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá para valeur prédéfinie (valor 
predefinido) para fazer a sua escolha 

Localização : prix journalier ou horaire (préciser)  preço diário ou horário (especificar) adicionar esta 
característica clicando nele - em seguida, ir para valeur personnalisée (valor personalizado) e escrever a 
informação 

Poids (en kilos - préciser)  Peso (em quilos - especificar) adicione esta característica clicando nele - em seguida, 
vá para valeur personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação   

 
 
Para as características do método de entrega: escolha as opções que pretende oferecer aos compradores 
(adicione a (s) característica (s) clicando nela - em seguida, vá ao valeur personnalisée (valor personalizado)  
e escreva ainformação que menciona os custos de envio e o total a pagar) - Pode consultar os anúncios no 
site para ter uma visão geral desta informação e como preencher corretamente as secções  -  indo para a  
FICHE TECHNIQUE (fichatécnicatécnica)  cf. página 20 Leia corretamente a folha do produto. PS : a taxa De La 
Poste Colissimo France é indicada na entrega (cf  página  13). 
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As características abaixo dizem respeito aos vendedores localizados em França:  : 
 
Retrait sur place gratuit sur RDV (accepté par le vendeur) /  Recolha gratuita no local por nomeação (aceite 
pelo vendedor) 
La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison  : Les Antilles  (Reunião, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Guyane, 

Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy)  / La Poste Colissimo - Preço dos custos de entrega: As Antilhas 
(Reunião, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Guiana, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison  : Les Antilles  (Polynésie Française, Wallis et Futuna, Nouvelle 

Calédonie, TAAF)  / La Poste Colissimo - Preço dos custos de entrega: As Índias Ocidentais (Polinésia Francesa, Wallis e Futuna, 
Nova Caledónia, TAAF) 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Union Européenne et Suisse / La Poste Colissimo - Preço dos 
custos de entrega: União Europeia e Suíça 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.), Norvège et Maghreb  
/ La Poste Colissimo - Preço dos custos de entrega: Países da Europa de Leste (excluindo UE), Noruega e 
Magrebe 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays d'Afrique, Canadá, Etats-Unis, Russie, Asie  / La Poste 
Colissimo - Custos de entrega: Países Africanos, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Ásia 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : França, Belgique, Luxemburgo 
/ Mondial Relay (recolha de encomendas numa loja) - Custos de entrega: França, Bélgica, Luxemburgo 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Pays-Bas  / Mondial Relay 
(recolha de encomendas numa loja) - Preço dos custos de entrega: Holanda 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Espagne  / Mondial Relay (recolha 
de encomendas numa loja) - Preço dos custos de entrega: Espanha  

Mondial Relay (livraison à domicílio) -  Prix des frais de livraison : Allemagne, Belgique, Luxemburgo, Pays  
bas  / Mondial Relay (entrega ao domicílio) - Preço dos custos de entrega: Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, 
Países Baixos 
Mondial Relay (livraison à domicílio) -  Prix des frais de livraison : Royaume Uni, Espagne / Mondial Relay 
(entrega ao domicílio) - Preços de custo de entrega: Reino Unido, Espanha 

Mondial Relay (livraison à domicílio) -  Prix des frais de livraison : Italie, Portugal,  Autriche  / Mondial Relay 
(entrega ao domicílio) - Preço dos custos de entrega: Itália, Portugal, Áustria 

Enlèvement par UPS et COCOLIS  accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  paiement 
et  organizr  toute  la  logistique  (cf. poids de l'article et ville du vendeur). /  Cobrança por UPS e COCOLIS 
aceite pelo vendedor: o comprador deve cuidar do preço e do pagamento e organizar toda a logística (ver 
peso do item e da cidade do vendedor). 
 
As características abaixo dizem respeito aos vendedores situados fora da França: 
 

LOCALIZAÇÃO EN EUROPA : PRECISE LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE(LOCALIZAÇÃO NA  EUROPA :  
ESPECIFICAR O NOME DO SEU PAÍS E DA CIDADE)  /  adicione esta característica clicando nele - em seguida, 
vá ao valeur personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação ( 
LOCALIZAÇÃO AUX ETATS UNIS : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (LOCALIZAÇÃO NOS 
ESTADOS Unidos : ESPECIFICAR O NOME DO SEU PAÍS E DA CIDADE)  / adicione esta característica clicando 
nele - em seguida, vá para valeur personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação 

LOCALIZAÇÃO EN AFRIQUE : PRECISE LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE(LOCALIZAÇÃO EM ÁFRICA ( 
ESPECIFICAR O NOME DO SEU PAÍS E DA CIDADE)  /  adicione esta característica clicando nele - em seguida, 
vá a valeur personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação   
LOCALIZAÇÃO EN ASIE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE(LOCALIZAÇÃO NA ÁSIA : ESPECIFICAR 
O NOME DO SEU PAÍS E CIDADE))  /  adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá ao valeur 
personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação   



marketplacecologique.com 

17 
 

LOCALIZAÇÃO AUTRE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (OUTRALOCALIZAÇÃO : ESPECIFICAR 
O NOME DO SEU PAÍS E DA CIDADE)  / adicione esta característica clicando nele - em seguida, vá ao valeur 
personnalisée (valor personalizado) e escreva a informação 

 
 

Para as características do método de entrega: escolha as opções que pretende oferecer aos compradores 
(adicione a (s) característica (s) clicando nela - em seguida, vá ao valeur personnalisée  (valor personalizado)  
e escreva ainformação que menciona os custos de envio e o total a pagar - Pode consultar os anúncios no site 
para ter uma visão geral desta informação e como preencher corretamente as secções indo para a  FICHE 
TECHNIQUE (fichatécnica defolhatécnica)  cf. página  20 Leia corretamente a folha do produto. 
 
Prix des frais de livraison dans votre pays  (Preço dos custos de entrega no seu país) 
Retrait sur place gratuit sur RDV :  accepté par le vendeur  (Pick up grátis no local por nomeação - aceite 
pelo vendedor) 
Prix des frais de livraison vers la France  (Preçodos custos de entrega para a  França) 
Prix des frais de livraison vers les Antilles  (Preço dos custos de entrega para as Índias Ocidentais) 
Prix des frais de livraison vers l'Europe (Preços para os custos de entrega para a Europa) 
Prix des frais de livraison vers les Etats Unis (Preços de envio para os Estados Unidos) 
Prix des frais de livraison vers l'Afrique (Preços para os custos de entrega a África) 
Prix des frais de livraison vers l'Asie (Preços de envio para a Ásia) 
Enlèvement par  UPS  (internacional) accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  
paiement et  organizr  toute  la  logistique  (cf. poids de l'article et ville du vendeur)  /  (pelaUPS international 
aceite pelo vendedor : o comprador deve cuidar do preço e do pagamento e organizar todo o peso logístico 

cf do  item e da cidade do vendedor). 
 

 

Como editar um anúncio (mesmo quando foi aprovado pelo site) ? 

Pode modificar o seu anúncio sempre que quiser indo ao PROODUITS (produtos)  (terá a lista completa de 

todos os seus itens para venda) 

Clique em ações e depois éditer (editar) para fazer as suas modificações - em seguida,  VALIDER (validar) 

 

Como enviar o seu anúncio ao administrador do site para validação? 

Assim que clicar em VALIDER (submeter) o seu anúncio é automaticamente enviado ao administrador do site para 

aprovação. Isto não o impede de continuar a completar ou editar o seu anúncio. 

Receberá um e-mail quando for aprovado (no prazo máximo de 12 horas) 

Agradecemos antecipadamente por completar todas as secções para convencer os compradores e, assim, 

vender rapidamente os seus itens. Caso contrário, os seus anúncios não serão aprovados se não tiver 

concluído corretamente esta informação. Também serão recusados se não respeitar as condições de 

utilização e venda descritas no site. 

Comissões : Os vendedores pagam uma comissão de 10% sobre as suas vendas fechadas (os anúncios de 

publicação são gratuitos). Estas taxas permitem-nos fornecer-lhe um serviço ao cliente eficiente, pagamento 

seguro e itens fiáveis. 
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Contacto do vendedor e do comprador: que mensagens são proibidas? 

Quando contacte o vendedor, é proibido enviar-lhe as suas informações pessoais (exemplo: morada, 

número de telefone, número de cartão de pagamento, etc.). Ditto para o vendedor. Caso contrário, a sua 

conta será eliminada do site porque já não podemos garantir a segurança das transações e a autenticidade 

dos itens. Para sua informação, nós receba uma cópia de todas as mensagens para resolver esses 

problemas, se necessário. 

 

Pode fazer-lhe perguntas sobre os artigos, o preço, o modo de entrega. Mas fazemos tudo para limitar as 

suas preocupações e perguntas, pedindo ao vendedor que forneça todos os detalhes dos itens para 

convencê-lo e venderrapidamente. 

 

PAGAMENTO SEGURO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR 

Aceitamos todos os pagamentos e assim que o comprador recebe o seu pacote, devolvemos o dinheiro ao 

vendedor. 

 

Procedimento de encomenda pormenorizado: 

O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE VALIDAR GRATUITAMENTE O CABAZ DAS SUAS 

COMPRAS NO SITE PARA RESERVAR OS SEUS ITENS E PAGAR DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE 

ECOLOGIQUE). Por isso, não se preocupe se não tiver o seu método de pagamento e fizer a sua 

transferência quando estiver pronto. Você tem 8 horas para fazer a transferência (sem notícias suas, os 

itens serão colocados novamente à venda). Assim, você pode bloquear (reservar no site) os artigos de que 

gosta sem perder oportunidades.  

Para pagar a sua reserva, tudo o que você precisa fazer é usar os seguintes métodos de pagamento seguros: Paypal, 

cheque, Western Union (também permite que você pague em dinheiro, consulte o site) ou transferência bancária 

diferente de Paypal e Western Union. Diga-nos a sua escolha. Você receberá um e-mail nosso sobre este assunto. 

Assim que recebermos o pagamento (ou descontar o cheque), enviaremos seu pacote para você e forneceremos o 

número de rastreamento para evitar qualquer mal-entendido. Se precisar de pagamento em 4x - cf. condições. 
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Para aqueles que preferem pagar diretamente no site, iremos notificá-lo assim que configurarmos um 

sistema de pagamento de cartão. Assim, terá a escolha entre estas 2 opções (reserve a sua encomenda 

optando por efetuar uma transferência ou pagamento imediato com cartão de crédito). Se optar pelo 

pagamento no nosso site, terá de nos pedir para ajustar os custos de entrega antes de efetuar o seu 

pagamento ou pagar o resto indo ao site Western Union, banca, Paypal e especificando a referência da 

encomenda. 

Assim que receber a sua encomenda pagamos ao vendedor (também para obrigar o vendedor a proteger 

bem os objetos frágeis). o comprador tem certeza de receber o que pediu e o vendedor tem a certeza de 

receber o pagamento. 

Compre e venda com confiança. portanto, sem conflitos. Connosco tudo é lógico: segurança garantida. 

 

Preste atenção à gestão de stock de artigos para venda: 

Poder reservar os seus itens no site permite-lhe não se preocupar com a sua disponibilidade (itens à venda 

= itens realmente disponíveis para compra). 

POR TODAS ESTAS RAZÕES PEDIMOS AOS VENDEDORES QUE ESTEJAM MUITO ATENTOS À 

DISPONIBILIDADE DOS SEUS ARTIGOS PARA VENDA, DE MODO A NÃO DESAPONTAREM OS 

COMPRADORES E A PREENCHEREM AS SUAS COMPRAS. CASO CONTRÁRIO, as suas contas de vendedor 

serão eliminadas (a menos que tenha uma razão válida para justificar este incidente). ATUALIZAR AS 

AÇÕES REMOVENDO OBJETOS DO SITE QUE JÁ NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS E NÃO ESPERANDO QUE UM 

COMPRADOR AS RESERVE PARA DIZER QUE JÁ NÃO ESTÃO À VENDA. 

 

Troca aceite uma vez (para reforçar a segurança dos compradores) : 

Se não estiver satisfeito com o artigo que adquiriu, pode devolvê-lo ao vendedor notificando-nos assim 

que o receber e nos dizendo o número de rastreio do pacote (custo de envio à sua custa - faça-o muito 

rapidamente: no prazo máximo de 2 dias úteis). 

Em seguida, assim que o vendedor tiver recolhido a sua mercadoria, pode escolher outro item no site ao 

mesmo preço (ou a um preço mais elevado pagando a diferença). Não fazemos reembolsos. Mas tomámos 

precauções para garantir que satisfazia os compradores (estudo de anúncios antes da publicação, 

pagamento ao vendedor apenas quando o comprador recebe os seus bens e troca possível uma vez). 

Estas condições obrigam os vendedores a publicar anúncios autênticos, indicando todos os detalhes para 

evitar devoluções. Porque neste caso, o vendedor não é pago, mas recupera a sua mercadoria. 

 

Confie-nos os seus artigos, cuidaremos de tudo: 

Também podemos cuidar da venda dos seus artigos por si. Por favor contacte-nos sobre isso para que 

possamos organizá-lo.  
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Leia a folha do produto corretamente 

Quando consultar um item, leia e navegue em todos os separadores para todos os detalhes e não peça 

novamente ao vendedor esta informação (o objetivo é facilitar as compras). 

Para isso, clique na DESCRIPTION (descrição), FICHE TECHNIQUE (ficha técnica) e outrasinformações. 

 

 

SIGA TODOS OS PROCEDIMENTOS E CONSELHOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DE OBJETOS FRÁGEIS AO 

PREPARAR AS SUAS EMBALAGENS. 

Pare o stress relacionado com a proteção de objetos frágeis. Connosco nunca pensará nisso e se divertirá 

a preparar pacotes. Poderá fazer as suas encomendas e vendas com serenidade. 

Com a técnica podemos facilmente proteger objetos frágeis (mesmo serviços completos). 

Os tableware são vendidos em todo o lado e as marcas de luxo têm boutiques internacionais devido ao 

seu sucesso. Porque se preocupam com a qualidade e o estilo usando materiais nobres para satisfazer os 

seus clientes exigentes. Assim, estes itens são muitas vezes enviados para cumprir ordens internacionais. 

Ditto na França quando as lojas encomendam as suas estoque. 

Isto prova que se os proteger bem não há danos e não tem que se preocupar com a entrega. 

 

PENSE EM VENDER O SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO : caixas sólidas com tampas, plástico bolha .... 

(reutilização para combater a poluição). Alguns itens também podem ser usados para outra coisa, por isso 

vamos encontrá-los em várias secções no site (por exemplo, caixas para armazenamento). 

 

Os vendedores e compradores comprometem-se a cumprir todos os termos de venda e compra do site 

MARKETPLACE ECOLOGIQUE e não vender produtos contrafeitos (sob pena de pesada sanção legal em caso 

de fraude comprovada). 
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A MARKETPLACE ECOLOGIQUE permanece ao seu serviço e agradecemos a sua confiança. 

 

Precisa de ajuda? clique em contactez-nous(contacte-nos)  na parte inferior da página no site. 

 

 

OUTRAS MISSÕES NO LOCAL: 

SERVIÇO DE ALUGUER DE EVENTOS (por exemplo, casamento, aniversário, etc.) : Você também pode 

publicar ofertas e pedidos de aluguer de itens no site, por exemplo: - um prestador de serviços que oferece 

serviços de aluguer, - ou um indivíduo que procura artigos para organizar um evento. 

OUTROS SERVIÇOS E PEDIDOS DE CLIENTES : Pode ainda submeter outros serviços ou pesquisas específicas, 

por exemplo, propor ou procurar uma reparação (anúncio de um prestador de serviços ou pesquisa de 

clientes) ... Ou simplesmente fazer um anúncio sobre a procura de um produto (pratos, item raro, 

colecionador...) que você gosta e que você tem dificuldade em encontrar. O nosso site é especializado no 

assunto, um dia ou outro alguém irá responder à sua pesquisa e satisfazer o seu desejo. 

 

PROCEDIMENTOS PARA PUBLICAR OU SUBSCREVER ESTES SERVIÇOS: 

Publique todos os seus anúncios: venda, aluguer, oferta e pedido de serviço, pesquisa de um artigo ... em 

"VENDRE" 

SERVIÇO DE ALUGUER DE EVENTOS (ex. Casamento, aniversário...) : 

1- Como colocar em  artigos de aluguel? Ir para VENDRE - veja como vender um item: o mesmo procedimento 

(lembre-se de verificar a caixa de Location - aluguer) 

2- E alugar para ver como comprar um artigo? - Vá à categoria Location para ver todos os anúncios 

Ditto para outros serviços e pedidos de clientes. 

 

CONFIE-NOS OS SEUS ARTIGOS, CUIDAREMOS DE TUDO : 

Também podemos cuidar da venda dos seus artigos por si. Por favor contacte-nos sobre isso para que 

possamos organizá-lo. 
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QUEM SOMOS 

ECO : luta efetiva contra itens de baixa qualidade (fonte de poluição: desastres, custos) e para nos proteger 

 

Bem-vindo ao site : MARKETPLACE ECOLOGIQUE. Compre e venda preservando o ambiente (crie a sua 

conta). Este site permite-lhe reutilizar, portanto, para lutar de forma ativa e eficaz contra a poluição. 

Aproveita-te disso, é bom para ti e para o teu orçamento. 

 

RE-UTILIZAR : Estamos ao seu serviço para um comércio "ecológico", justo, anti-desperdício, reciclável, 

antipoluição. Parem a produção bárbara e rentável em detrimento do consumidor. Somos todos nós que 

sofremos as consequências (e temos de lidar com estes incidentes). 

Seja exigente e eco-responsável: pare de investir com prejuízo (para si e para o ambiente). Aposte na 

qualidade ética e na oportunidade - tesouros para todos os orçamentos. Venda no site - poupe dinheiro e 

faça com que tenha prazer em comprar artigos de qualidade a todos os preços. 

O nosso site tem como objetivo oferecer-lhe artigos novos ou em segunda mão a favor da luta contra a 

poluição (vendida por indivíduos ou profissionais). Todos os anúncios serão estudados antes da publicação 

para verificar se cumprem as condições de venda (para oferecer aos compradores itens credíveis e 

apresentáveis que despertam juros). 

 

TESOUROS PARA TODOS  

Todos os anúncios são estudados para garantir tudo isto e para manter as nossas promessas e compromissos 

para um comérciode controlo dapoluição. 

 

A SOCIEDADE 

 

Para preservar o ambiente: 

A criação da MARKETPLACE ECOLOGIQUE éo resultado denotícias  internacionais (todos os problemas 

relacionados com a poluição). O objetivo deste site é, portanto, sensibilizar e informar as pessoas para que 

tenham consciência da seriedade deste flagelo e das soluções adequadas para o remediar, adotando novos 

hábitos de consumo. 

Queria envolver-me nesta aventura e marcar a ocasião da minha motivação juntando-me aos atores desta 

nobre causa. Consegui reforçar a minha luta porque já reivindicava um comércio justo (respeito pelas 

normas) noutro dos meus negócios. Adoro isso  e reivindico-o nos meus projetos. 

Infelizmente, alguns comerciantes e fabricantes sem escrúpulos preferem a destruição à renovação e ainda 

sofrem o pesado número de desastres ambientais como nós (o que não é inteligente). Vamos mobilizar-nos 

para fazer as coisas independentemente do sector da atividade. 



marketplacecologique.com 

23 
 

 

 

O que é reconfortante é que a maioria das marcas de luxo fizeram desta luta a sua identidade de fábrica 

usando apenas materiais topo de gama para satisfazer os seus exigentes clientes que têm um olho para os 

detalhes. Sem mencionar todas as marcas criadas para atender à procura de itens éticos por parte dos 

consumidores. As marcas standard estão a começar a seguir passo a passo. Temos de os motivar a concluir 

os seus projetos em todos os sectores e a assegurar que o recalcitrante feche as suas lojas (para lutar contra 

a poluição). 
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PAGAMENTO SEGURO (TROCA UMA VEZ) 

 

PAGAMENTO SEGURO DO COMPRADOR E DO VENDEDOR 

Aceitamos todos os pagamentos e assim que o comprador recebe o seu pacote, devolvemos o dinheiro ao 

vendedor. 

 

Procedimento de encomenda pormenorizado : 

O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA PERMITE-LHE VALIDAR GRATUITAMENTE O CABAZ DAS SUAS 

COMPRAS NO SITE PARA RESERVAR OS SEUS ITENS E PAGAR DIRETAMENTE CONNOSCO (MARKETPLACE 

ECOLOGIQUE). Por isso, não se preocupe se não tiver o seu método de pagamento e fizer a sua transferência 

quando estiver pronto. Você tem 8 horas para fazer a transferência (sem notícias suas, os itens serão 

colocados novamente à venda). Assim, você pode bloquear (reservar no site) os artigos de que gosta sem 

perder oportunidades.  

Para pagar a sua reserva, basta ir ao Paypal: site seguro e gratuito. Receberá um e-mail nosso sobre este 

assunto. Assim que recebermos o pagamento, o seu pacote sairá e dar-lhe-emos o número de rastreio para 

evitar qualquer mal-entendido. Para informações: Você também pode pagar em 4x com PayPal - sob 

condições. 

Para aqueles que preferem pagar diretamente no site, iremos notificá-lo assim que configurarmos um 

sistema de pagamento de cartão. Assim, terá a escolha entre estas 2 opções (reserve a sua encomenda 

optando por efetuar uma transferência ou pagamento imediato com cartão de crédito). Se optar pelo 

pagamento no nosso site, terá de nos pedir para ajustar os custos de entrega antes de efetuar o seu 

pagamento ou pagar o resto indo ao site paypal e especificando a referência da encomenda. 

Assim que receber a sua encomenda pagamos ao vendedor (também para obrigar o vendedor a proteger 

bem os objetos frágeis). o comprador tem certeza de receber o que pediu e o vendedor tem a certeza de 

receber o pagamento. 

Compre e venda com confiança. portanto, sem conflitos. Connosco tudo é lógico: segurança garantida. 

 
INFORMAÇÕES PARA PREPARAR SEU PAGAMENTO 
Tem 8 horas para pagar a sua encomenda com segurança conforme lhe convier 
SEU BANCO - com confiança (no balcão ou em seu site) 
Aceito: cartão de crédito, RIB, detalhes bancários, dinheiro 
PAYPAL - site seguro: https://www.paypal.com/ 
Nosso endereço de e-mail para pagar : marketplaceecologique@gmail.com  
Aceito: Cartão de crédito, RIB, detalhes bancários, e-mail para quem já possui conta 
WESTERN UNION - site seguro: https://www.westernunion.com/ (e contadores internacionais) 
Aceito: cartão de crédito, RIB, detalhes bancários, dinheiro 
MARKETPLACE ECOLOGIQUE  
IBAN : Iremos comunicar nosso RiB  (detalhes bancários) a você mais tarde 
Pagamento em cheque (entraremos em contato para fornecer o nome e o endereço do destinatário) 
Para garantir compras em cheque, você deve pagar um depósito (na internet ou no balcão) para a reserva - valor de 
sua escolha, por exemplo, 2 ou 5 euros através das 3 outras opções de pagamento que oferecemos a você e nos envie 
seu cheque com o restante do valor a ser pago 
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Preste atenção à gestão de stock de artigos para venda : 

Poder reservar os seus itens no site permite-lhe não se preocupar com a sua disponibilidade (itens à venda 

= itens realmente disponíveis para compra). 

POR TODAS ESTAS RAZÕES PEDIMOS AOS VENDEDORES QUE ESTEJAM MUITO ATENTOS À DISPONIBILIDADE 

DOS SEUS ARTIGOS PARA VENDA, DE MODO A NÃO DESAPONTAREM OS COMPRADORES E A PREENCHEREM 

AS SUAS COMPRAS. CASO CONTRÁRIO, as suas contas de vendedor serão eliminadas (a menos que tenha 

uma razão válida para justificar este incidente).  

ATUALIZAR AS AÇÕES REMOVENDO OBJETOS DO SITE QUE JÁ NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS E NÃO ESPERANDO 

QUE UM COMPRADOR AS RESERVE PARA DIZER QUE JÁ NÃO ESTÃO À VENDA. 

 

Troca aceite uma vez para reforçar a segurança dos compradores (exceto para serviços, ingressos para 

shows, viagens ou outros, DVD, CD, videogames - lista não exaustiva - avisaremos se necessário) : 

Se não estiver satisfeito com o artigo que adquiriu, pode devolvê-lo ao vendedor notificando-nos assim que o receber 

e nos dizendo o número de rastreio do pacote (custo de envio à sua custa - faça-o muito rapidamente: no prazo 

máximo de 2 dias úteis). 

Em seguida, assim que o vendedor tiver recolhido a sua mercadoria, pode escolher outro item no site ao mesmo preço 

(ou a um preço mais elevado pagando a diferença). Não fazemos reembolsos. Mas tomámos precauções para garantir 

que satisfazia os compradores (estudo de anúncios antes da publicação, pagamento ao vendedor apenas quando o 

comprador recebe os seus bens e troca possível uma vez). 

Estas condições obrigam os vendedores a publicar anúncios autênticos, indicando todos os detalhes para evitar 

devoluções. Porque neste caso, o vendedor não é pago, mas recupera a sua mercadoria. 

 

Contacto do vendedor e do comprador: que mensagens são proibidas ? 

Quando contacte o vendedor, é proibido enviar-lhe as suas informações pessoais (exemplo: morada, número de 

telefone, número de cartão de pagamento, etc.). Ditto para o vendedor. Caso contrário, a sua conta será eliminada do 

site porque já não podemos garantir a segurança das transações e a autenticidade dos itens. Para sua informação, 

recebemos uma cópia de todas as mensagens para resolver estas questões caso surja a necessidade. 

Podes fazer-lhe perguntas sobre os itens, o preço, o método de entrega. 

Mas fazemos tudo para limitar as suas preocupações e perguntas, pedindo ao vendedor que forneça todos os detalhes 

dos itens para convencê-lo e vender rapidamente. 

 

Parcelamento 

Se o Paypal não aceitar o seu pedido, ou se esta oferta não se aplicar ao seu país: pode perguntar ao 
vendedor se ele concorda em reservar-lhe a mercadoria durante 3 ou 4 meses (ele é livre para aceitar ou 
recusar). Se aceito, assim que você nos enviar o pagamento integral, o vendedor poderá enviar sua 
encomenda para você. Além disso, o comprador terá que pagar a taxa de comissão do Paypal 
(aproximadamente 3,4% para a França com cada pagamento e pode variar conforme o país). Neste caso, 
iremos comunicar-lhe os detalhes exatos do seu pagamento em várias prestações. 
Exemplo para 80 euros (França): são 4 pagamentos Paypal de 20,68 euros e 0,68 euros de taxas de cada vez - taxas 
totais 0,68 X 4 = 2,72 euros - você pagará 82,72 euros). 
Idem para um pagamento em 3 prestações, são 3 transferências Paypal de 27,57 euros 
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Idem para um pagamento em 2 prestações, são 2 transferências Paypal de 41,36 euros 
PS : grátis quando você paga em uma única parcela, ou seja, 80 euros (nós tratamos disso, mas não podemos gerenciar 
essas taxas para pagamentos em várias parcelas na mesma ordem). É por isso que quando você paga em 1x no Paypal 
você nunca é questionado sobre nenhuma taxa e você só paga o item com os custos de entrega 

Segurança para o vendedor e o comprador : Se o comprador não conseguir cumprir os termos de pagamento, 

o vendedor não arrisca nada porque você só deve enviar o pacote para eles depois que eles nos pagarem o 

pagamento integral. E só devolvemos o dinheiro ao vendedor quando o comprador recebe a encomenda. 

Portanto, nenhum conflito. Se o comprador deixar de pagar as parcelas, devolveremos ao comprador os 

valores já pagos (excluindo a taxa de comissão do Paypal de aproximadamente 3,4% para a França) e 

cancelaremos a venda. O vendedor é, portanto, livre para colocar sua mercadoria de volta no site.  

Conclusão : Este método permite que você solicite aos vendedores o pagamento amigável em várias 

parcelas, com total segurança e comodidade. Compre e venda com confiança. 
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DICAS DE FOTOS 

(É MUITO SIMPLES: CF. SITE MARKETPLACE ECOLOGIQUE COMO UM MODELO A SEGUIR) 

 

Fotografe os seus objetos de forma "simples e neutra", destacando-os (pense em lavá-los por respeito aos compradores). 

Para isso convidamo-lo a tirar como exemplo as fotos dos itens à venda no nosso site (este é o tipo de fotos que queremos). 
Não se esqueça de tirar uma foto da marca (sempre que possível). 

PS: Quando publicar a sua publicação, PREencha todos os detalhes do seu OBJET (tamanhos, cor, condições...) É OBRIGATÓRIO INFORMAR O COMPRADOR E, 

ASSIM, VENDER RAPIDAMENTE. Leia corretamente a folha de produto de um  artigo. Então terá um vislumbre e compreenderá a utilidade desta informação. 

 

Exemplos de fotos tiradas na internet: este é o tipo de fotos que 
queremos simples e neutras (não sobrecarregadas) 

 

 

FOTOS NÃO ACEITES: 
Fotografe os seus objetos de uma forma simples num fundo neutro 

 
 

 
SIM 

   

 
 

 
NÃO 

 

https://vendezvotrevaisselle.com/img/cms/Lire%20fiche%20produit.pdf
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Exemplos de fotos tiradas na internet: este é o tipo de fotos que 
queremos simples e neutras (não sobrecarregadas) 

 

FOTOS NÃO ACEITES: 
Fotografe os seus objetos de uma forma simples num fundo neutro 

 
SIM 

 

 
 

 
 

    NÃO 
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Exemplos de fotos tiradas na internet: este é o tipo de fotos que 
queremos: simples e neutras (não sobrecarregadas) 

 

FOTOS NÃO ACEITES: 
Fotografe os seus objetos de uma forma simples num fundo neutro 

 
 

 
SIM 

 
 

 
 

     
NÃO 
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Exemplos de fotos tiradas na internet: este é o tipo de fotos que 

queremos simples e neutras (não sobrecarregadas) 
 

FOTOS NÃO ACEITES: 
Fotografe os seus objetos de uma forma simples num fundo neutro 

 

 
SIM 

   
 

 
  

 
NÃO 
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Exemplos de fotos tiradas na internet: este é o tipo de fotos que 
queremos simples e neutras (não sobrecarregadas) 

 

FOTOS NÃO ACEITES: 
Fotografe os seus objetos de uma forma simples num fundo neutro 

 

 SIM 

 

   
 

   
 
 

   NÃO 
 

 
 

 
 

OBRIGADO ANTECIPADAMENTE POR SEGUIR ESTAS RECOMENDAÇÕES PARA VENDER OS SEUS ITENS RAPIDAMENTE. 
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POR QUE COMPRAR, VENDER CONOSCO 

 

MARKETPLACE ECOLOGIQUE - A NOSSA MISSÃO É SIMPLIFICAR E GARANTIR AS SUAS ENCOMENDAS E 

VENDAS PRESERVANDO O AMBIENTE : 

Permitir-lhe reutilizar: portanto, lute ativa e eficazmente contra a poluição (aproveite, é bom para si e para 

o seu orçamento) 

Poupe tempo e dinheiro, ofereça-lhe apenas tesouros para todos os orçamentos, artigos interessantes, 

credíveis e leais a todo o custo 

Permitir-lhe otimizar as suas despesas: esqueça as compras precárias e para o mesmo orçamento 

acrescentar valor às suas compras 

Informe-o sobre os graves perigos da poluição (para todos) e informe-o sobre este flagelo 

Ensiná-lo e/ou motivá-lo a lutar eficazmente contra a poluição 

Site estruturado : bem organizado para satisfazer de forma inteligente todas as suas expectativas, 

preservando o ambiente (estudo de anúncios antes da publicação)  

ECO LOGIQUE (ecologico) : estamos ao seu serviço para comércio justo, anti-resíduos, reciclável, 

antipoluição 

Estabelecer e preservar uma relação de confiança com todos os nossos clientes (eliminar fraudes e produção 

bárbara) 

Precisa de ajuda: contacte-nos sem hesitação 

 

PROSCREVA ORDENS PRECÁRIAS  (PARA SUPRIMIR O COMÉRCIOBÁRBARO) 

Connosco tem a certeza de não comprar artigos precários e não credíveis. Mas artigos de qualidade a preços 

irresistíveis. 

No que diz respeito aos artigos feitos em fuga (fabrico apressada ou bárbaro com desrespeito pelas regras 

de segurança) : o problema da revenda não surge porque se desgasta rapidamente e deve ser reciclado - é 

por isso que os seus fabricantes não "investem em ética. São, portanto, os itens de marcas de luxo que são 

principalmente encontrados para revenda porque usam materiais nobres e têm estilo e assim conseguem 

reter e satisfazer os seus clientes exigentes. 

Todos os anúncios serão estudados antes da publicação para verificar se cumprem os termos de venda (para 

oferecer aos compradores itens credíveis e apresentáveis que gerem interesse). 

Quando os itens estiverem gastos, considere levá-los a um centro de reciclagem. 

 

PAGAMENTO SEGURO (TROCA UMA VEZ) cf. página  22 

Aceitamos todos os pagamentos e assim que o comprador recebe a encomenda devolvemos o dinheiro ao 

vendedor. 
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VENDEDOR E COMPRADOR CONTACTE SECURITY cf. página  23 

 

COMPRAS RÁPIDAS E ITENS AUTÊNTICOS 

Connosco, sem fraudes: pode ter a certeza de que receberá o que pediu. 

Ao contrário de outros sites onde tem de se fazer muitas perguntas: o artigo ainda está disponível? E se 

outra pessoa ainda não o comprou? O Estado... Percurso de obstáculos para descobrir se conseguirá fazer a 

sua compra... Estamos a poupar-vos isso tudo. 

Reserve gratuitamente no site sem demora: compre rapidamente com confiança. 

Poder reservar os seus itens no site significa que não tem de se preocupar com a sua disponibilidade (itens 

à venda = itens realmente disponíveis para compra). 

Além disso, graças aos controlos de anúncios antes da publicação, terá rapidamente todos os detalhes 

(dimensões, cor, material, etc.). Consulte o guia "como comprar - leia corretamente a folha de produto de 

um item" no site (marketplaceecologique.com). 

 

SATISFAZÁ-LO A QUALQUER CUSTO É A NOSSA PREOCUPAÇÃO 

Catálogo muito diversificado oferece itens de qualidade padrão (básico) sem oferecer itens precários ou de 

luxo para atender a todos os orçamentos. Os anúncios são estudados antes da publicação. 

Quick Buy : Concentre-se nas suas compras, não seja perturbado por anúncios sem juros. 

Ao contrário de outros sites, queremos facilitar-lhe a vida e evitar que se preocupe com a qualidade dos 

itens e torne as suas compras mais fáceis e rápidas, fornecendo-lhe itens relevantes. 

Liberte-o da tarefa aborrecida e cansativa de separar através de uma infinidade de itens desinteressantes. 

Não queremos que perca um bom negócio por causa disto. Connosco isso não vai acontecer. Graças a nós 

será o oposto e você será mimado por escolha para que você possa facilmente fazer o seu pedido enquanto 

identifica as suas futuras aquisições. 

Depois de habituar-se a consultar o nosso site, não poderá prescindir dela e isso fará com que tenha vontade 

de mudar regularmente os seus móveis, estilo de roupa, decoração ... Vai querer fazer mudanças de acordo 

com as estações , eventos… sem ter que se preocupar em armazenar o que não precisa mais. Nosso site 

(marketplaceecologique.com) está lá para ajudá-lo a vender e comprar novos tesouros a um custo menor. 

 

PERMITIR QUE TODOS  ACEDAM A ARTIGOS DE LUXO MUITO PREMIADOS  (que alguns não teriam 

pensado) 

Seja exigente - tesouros para todos os orçamentos 

Marcas de luxo se preocupam com qualidade e estilo, utilizando materiais nobres para satisfazer seus 

exigentes clientes. 



marketplacecologique.com 

34 
 

É por isso que objetos leais e confiáveis são facilmente comprados e revendidos. É a garantia de te fazer feliz 

e de satisfazer as outras pessoas. Esqueça os itens precários e organize-se para valorizar seus gastos. 

Considere também usar o serviço de aluguel se não puder comprar os itens de que gosta.. Então ainda pode 

desfrutar. 

 

DIVERSIFICAR AS NOSSAS MISSÕES PARA ATENDER A TODAS AS SUAS NECESSIDADES 

Não se esqueça para quem deseja publicar os seus serviços de aluguer de eventos, por exemplo, para um 

casamento, aniversário... (ou as suas necessidades, os seus pedidos sobre este assunto). 

E outros serviços (por exemplo, reparação, procura de objetos específicos...) também estamos lá para isso, 

para ajudá-lo a adquirir e encontrar tudo o que precisa. 

Vamos mantê-lo informado das novidades, uma vez que estamos constantemente à procura de atividades 

para expandir o nosso site e satisfazer os requisitos e expectativas dos clientes. 

 

 PODEMOS CUIDAR DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ANÚNCIOS POR SI 

Para isso, envie-nos as fotos + todos os detalhes dos itens à venda ou confie-nos todo o trabalho. Contacte-

nos para nos organizarmos. 

Precisa de ajuda para contactar-nos (em contactez-nous)  sem hesitação. 

MARKETPLACE ECOLOGIQUE permanece ao seu serviço e agradecemos a sua confiança. 
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PROTEGER OBJETOS FRÁGEIS : PROCEDIMENTO ECOLÓGICO 

SERVIÇO GRATUITO: ASSISTENCIA PARA A PROTEÇÃO DE ITENS FRAGEIS PARA PROTEGER ADEQUADAMENTE OS 

ITENS E DESPACHE SEUS PACOTES SEM QUEBRAS - COMPRE E VENDA COM CONFIANÇA. ENTRAREMOS EM 

CONTATO COM CADA VENDEDOR SOBRE ISSO PARA GARANTIR QUE O PROCEDIMENTO SEJA SEGUIDO. 

Prepare os seus pacotes sem ser stressado protegendo os seus itens frágeis porque é muito fácil, eficiente e 

não custa muito. Processo obrigatório a ser seguido para satisfazer os compradores. 

Para resolver este problema, implementei várias estratégias eficazes e o comércio internacional de pratos 

reforçou a minha abordagem. Asseguro-lhe que este pânico é inútil e compreenderá o porquê. 

Pare o stress relacionado com a proteção de objetos frágeis. Connosco nunca pensará nisso e se divertirá a 

preparar pacotes. Poderá fazer as suas compras e vendas com serenidade. 

Com a técnica podemos facilmente proteger objetos frágeis (mesmo serviços completos). 

Os tableware são vendidos em todo o lado e as marcas de luxo têm boutiques internacionais devido ao seu 

sucesso. Porque se preocupam com a qualidade e o estilo usando materiais nobres para satisfazer os seus 

clientes exigentes. Assim, estes itens são muitas vezes enviados para cumprir ordens internacionais. Ditto 

na França quando as lojas encomendam as suas estoque. 

Isto prova que se os proteger bem não há danos e não tem que se preocupar com a entrega. 

RECOMENDAMOS que contacte-nos para uma proteção bem sucedida dos seus objetos (no site em 

"Contacte-nos"). 

Proteger um objeto frágil pode parecer difícil, mas é muito fácil, eficiente e barato. Tudo o que precisa de 

fazer é seguir rigorosamente as seguintes dicas obrigatórias para preparar  os seus pacotes e enviá-los sem 

rutura e, assim, cumprir as ordens dos compradores. 

 

PAPEL + TECIDO + CAIXA SÓLIDA COM TAMPA (PARA PEQUENOS OBJETOS DO MESMO TAMANHO QUE 

CHÁVENAS DE CHÁ)  

Primeiro, embrulhá-lo em papel (por exemplo, jornal, toalha de papel, etc.). Coloqueo  suficiente. 

Em seguida, em algo mais espesso, como tecido (por exemplo: toalha, lençol, cortina, roupas de que já não 

precisa...). Anti-choque eficaz. 

Fixe colocando tudo em uma caixa sólida (plástico, madeira ou outros) e feche a tampa, fita para consolidar 

tudo. Leve uma caixa no formato de seus itens para evitar que ela se mova durante o transporte. Finalmente, 

coloque tudo em uma caixa de papelão. 

Finalmente, coloque tudo numa caixa (cartão).    

 

COM PAPEL BOLHA + TECIDO + CAIXA SÓLIDA COM TAMPA 

Primeiro, embrulhá-lo em papel (por exemplo, jornal, toalha de papel, etc.). Coloque o  suficiente. 

Utilize plástico bolha + tecido se não for suficientemente espesso. Deve utilizar ambos para objetos grandes 

(tecido e plástico bolha). 
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Fixe colocando tudo em uma caixa sólida (plástico, madeira ou outros) e feche a tampa, fita para consolidar 

tudo. Leve uma caixa no formato de seus itens para evitar que ela se mova durante o transporte. Finalmente, 

coloque tudo em uma caixa de papelão.  

 

PARA ENCOMENDAS GRANDES E SERVIÇOS COMPLETOS : UTILIZE UMA CAIXA RESISTENTE COM TAMPA + 

PAPEL BOLHA + TECIDO 

Primeiro, embrulhá-lo em papel (por exemplo, jornal, toalha de papel, etc.). Coloque o  suficiente. 

Em seguida, em algo mais espesso, como tecido (por exemplo: toalha, lençol, cortina, roupas de que já não 

precisa...). Anti-choque eficaz. 

Em seguida, use o plástico bolha 

Fixe colocando tudo em uma caixa sólida (plástico, madeira ou outros) e feche a tampa, fita para consolidar 

tudo. Leve uma caixa no formato de seus itens para evitar que ela se mova durante o transporte. Finalmente, 

coloque tudo em uma caixa de papelão. Finalmente, coloque tudo numa caixa (cartão).   

 

ATENÇÃO: quando falamos de uma caixa sólida (plástico, madeira ou outros) : é uma caixa que não se 

deforma ao mínimo golpe. Para caixas de plástico, lembre-se de fechar a tampa para testar se são 

resistentes a choques. Se, após o fecho, ficar deformada, não é suficientemente forte, pelo que não deve 

ser utilizada para proteção. 

 

GARRAFAS DE PLÁSTICO SÓLIDAS COM TAMPAS (PARA PEQUENOS OBJETOS DO MESMO TAMANHO QUE 

CHÁVENAS DE CHÁ)  

Se tiver garrafas de plástico resistentes, também pode usá-las como amortecedor (colocando-as à volta do 

objeto com fita adesiva, não esquecendo de colocar plástico e tecido bolha). Lembre-se de fechar as garrafas 

com as tampas. Quando estiverem sólidos, quando fechados e ficarem muito duros e não deformem. Se as 

suas garrafas ficarem deformadas com as rolhas, não são sólidas, pelo que não devem ser utilizadas para 

proteção. Finalmente, coloque tudo numa caixa (cartão). 

 

SE RESPEITAR TODOS ESTES CONSELHOS 

COLOCANDO PAPEL E TECIDO SUFICIENTES 

UTILIZAÇÃO ADEQUADA DAS CAIXAS SÓLIDAS + COBERTURAS 

E GARRAFAS DURAS COM TAMPAS 

SEUS PACOTES VIAJARÃO EM SEGURANÇA SEM QUEBRA 

 

Para equipamentos de proteção: considere utilizar o que já não lhe serve ou aproveitar as oportunidades. 

Se tiver de comprar novos: compre artigos reciclados quando puder (pergunte aos vendedores). 
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TAMBÉM PODE VENDER A SUA PROTEÇÃO NO LOCAL : caixas com tampas, plástico bolha ... (reutilização 

para combater a poluição). Alguns itens também podem ser usados para outra coisa, por isso vamos 

encontrá-los em várias secções no site (por exemplo, caixas para armazenamento). 

 

Lembre-se também de fazer um seguro em caso de perda do pacote (fortemente recomendado para itens 

que são caros para que seja reembolsado pela transportadora em caso de perda do pacote). 

 

Solicite métodos de entrega seguros como LA POSTE, UPS e COCOLIS. Para Mondial Relais, considere fixar o 

seu pacote utilizando necessariamente uma caixa resistente com tampa, plástico bolha e tecido para todos 

os seus envios. 

 

Lembre-se de dar ao comprador o número de rastreamento da encomenda para evitar qualquer mal-

entendido. 
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ORGANIZAÇÃO DO SITE : MARKETPLACE ECOLOGIQUE 
(ECOLOGICO MARKETPLACE) 

 
COMERCIO JUSTO, ANTI-POLUIÇÃO, ANTI-RESIDUOS, RECICLAVEIS, INCLUINDO A GESTÃO DE INCIDENTES 
ECOLOGICOS (PARA LUTAR CONTRA OS DANOS E CUSTOS DA POLUIÇÃO) 
Além das outras seções do nosso site, para manter as coisas organizadas e lógicas, estruturamos assim. Você pode 
escolher facilmente seus itens de acordo com seus desejos (ecológicos ou por utilidade e reaproveitar por 
responsabilidade com o meio ambiente). Você tem que fazer tudo isso para ser ecologicamente responsável 
 
1 - REUTILISER AVEC LOGIQUE (ARTIGOS NÃO ÉTICOS = REUTILIZAÇÃO COM LÓGICA) 
Gestão de incidentes ecológicos: cf. página 2 deste documento para entender quais artigos aceitamos em nosso site 
e por quê. Você tem que estar muito vigilante e fazer uma seleção criteriosa do que é reutilizável antes de ser reciclado 
Compra responsável para gerenciar incidentes e limitar a poluição: 
não compre esses itens quando eles são novos! 
Compre apenas em segunda mão (já usados) quando possível, porque nem sempre é o caso e alguns itens são feitos 
apenas para serem usados 2, 3 vezes e para serem reciclados diretamente. Portanto, não devemos mais produzi-los 
porque são inúteis (para não falar dos perigos que podem representar quando não sabemos do que são feitos). Esses 
itens são basicamente projetados para serem reciclados (para fazer os consumidores gastarem) então isso não é 
normal. Pare de investir com prejuízo para você e para o meio ambiente: você faz economias falsas ao comprar 
produtos de baixa qualidade a preços atraentes e acaba pagando um preço alto pelo tratamento, a reciclagem 
Objetivo: quebrar a cadeia produtiva para acabar com esse flagelo 
É por isso que não devem mais ser comprados novos, para que não tenham mais razão para produzi-los. 
Limite os danos ao meio ambiente: gerencie os estoques existentes (por meio da reutilização e reciclagem) 
 
2 - RECYCLER AVEC LOGIQUE (ARTIGOS RECICLADOS = RECICLAR COM LÓGICA) 
Compra responsável para gerenciar incidentes e limitar a poluição: 
Você é livre para escolher suas compras (novos, usados) 
A vantagem é que eles usam materiais já existentes e, portanto, não contribuem para a produção bárbara. Essa é 
justamente a alternativa de remediar, reciclando os estoques de itens antiéticos usados (com tratamento desses 
resíduos para que possam ser usados sem riscos). A reciclagem deles é fundamental porque não podemos armazenar 
esse lixo (falta de espaço), devemos reaproveitá-lo. O fato de reaproveitar permite não gerar e aumentar esse 
desperdício. Infelizmente, parte do lixo não é reutilizável, tratável e destrói a natureza sem poder detê-la. Devemos 
fazer todos os esforços para armazená-los bem para tentar minimizar os desastres quando pudermos identificá-los. 
Temos, portanto, de lutar contra a má produção e não depender apenas da reciclagem, porque é cara e nem sempre 
viável. 
Objetivo: limitar a poluição com recondicionamento, quando possível 
Além disso, sabemos quando é reciclado porque está indicado na mercadoria 
 
3 -  ECO LOGIQUE (ARTIGOS ECOLÓGICOS = ECOLÓGICO)   
Compra eco-responsável: 
Você é livre de escolher suas compras (novas, usadas ou recicladas, sem problema) 
Objetivo: 
Fight contra a poluição e preservar o ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (PROCESSO ECOLÓGICO) 
Cumprimento das leis de fabrico com um sistema de rastreabilidade para os materiais e processos utilizados 
Reciclagem fácil prevista no processo de fabrico : estas empresas compreenderam imediatamente o valor da utilização 
de materiais nobres e da reutilização para combater a poluição. Concentram-se na qualidade e têm razão. 
Ao contrário dos artigos precários (barbaricamente feitos com desrespeito pelas normas), estas empresas respeitam 
as regras éticas e têm certificações de organismos autorizados. Respeitam os consumidores e querem satisfazê-los 
(oferecendo-lhes artigos credíveis e leais). Daí o seu sucesso. 

- ECO LOGIQUE NATURE (ECOLOGICO  NATURE) 
Utilização de materiais naturais: sem perigo para o ambiente 
Produção não poluente e facilmente reciclável (para obter zero resíduos) 
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Penso que compreendeu que é um trabalho enfadonho, onde é preciso estar atento para fazer compras eco-
responsáveis. Mas estamos aqui para facilitar o seu trabalho, classificando habilmente todos os anúncios. Ao comprar 
e vender no nosso site, certamente ajudará a respeitar o ambiente. Portanto, mesmo que para alguns o nosso sistema 
organizacional seja complexo, o objetivo é lutar ativa e eficazmente contra a poluição que é tudo o que importa. Por 
isso, aproveita, é bom para ti, para o ambiente e para o teu orçamento. VOCE PODE CONTAR CONOSCO PARA TORNAR 
SUAS COMPRAS E VENDAS CREDIVEIS, SIMPLIFICAR, MELHORAR E PROTEGER SUAS COMPRAS E VENDAS PARA UM 
PODEROSO IMPACTO ECOLOGICO 
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GESTÃO DE INCIDENTES ECOLÓGICOS 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL : REUTILIZAR ITENS NÃO ECOLÓGICOS, RECICLÁ-LOS E ELIMINAR O SEU FABRICO 

O nosso site tem como objetivo oferecer-lhe artigos novos ou em segunda mão a favor da luta contra a poluição 

(vendida por indivíduos ou profissionais). Incluindo o nosso investimento na gestão do stock de itens "antiéticos" para 

limitar os danos. Temos de gerir tudo se quisermos ser eficientes e não apenas o que nos convém. 

Estamos ao seu serviço para comércio justo, anti-desperdício, reciclável, antipoluição. Parem a produção bárbara e 

rentável em detrimento do consumidor. Somos todos nós que sofremos as consequências (e temos de lidar com estes 

incidentes). 

Pode parecer estranho, mas infelizmente não temos escolha, temos de participar na gestão de itens "poluentes". 

Esperemos que se encontre uma alternativa mais inteligente para lidar rapidamente com este problema e remover 

facilmente as existências existentes. 

No que diz respeito aos artigos feitos em fuga (fabrico apressada ou bárbaro com desrespeito pelas regras de 

segurança) : o problema da revenda não surge porque se desgasta rapidamente e deve ser reciclado - é por isso que 

os seus fabricantes não "investem em ética. São, portanto, os artigos de luxo que se encontram principalmente para 

revenda. 

 

Para a gestão destes incidentes, aceitamos (para revenda no nosso site) que as ocasiões: 

- marcas de luxo (porque mesmo que ainda tenham de melhorar as coisas, utilizam materiais de alta qualidade, o 

que já é bom e, assim, conseguem reter os seus clientes graças à solidez dos seus artigos e ao seu estilo); 

- e marcas padrão que usam fibras consistentes (para satisfazer os nossos clientes com itens apresentáveis e 

resistentes). 

 

Todos os anúncios serão estudados antes da publicação para verificar se cumprem as condições de venda (para 

oferecer aos compradores itens apresentáveis e interessantes). Quando estiverem esgotados, considere levá-los a um 

centro de reciclagem. 

E, como lhe foi dito: não deve deitar fora (ou armazenar) todos os seus itens antiéticos porque é um orçamento e não 

é a solução. 

Deve substituir os seus itens de acordo com os seus desejos e necessidades: 

- através de compras eco-responsáveis para artigos novos (ou utilizados) 

- ou compre apenas artigos antiéticos em segunda mão (não novos). 

Se deixar de comprar novos artigos "poluentes" (mas apenas utilizados),os fabricantes deixarão de ter uma razão para 

os fabricar e esta indústria desaparecerá. 

Conclusão 

Itens não ecológicos: 

- Para os que estão em boas condições, deve ser utilizado. 

- Depois de serem utilizados, devem ser reciclados de modo a não disporem de resíduos em stock. Gostaríamos de 

fazer sem tudo isto, mas não temos escolha. Agora que estão lá, devem ser tratados para limitar ao máximo os danos. 

É por isso que temos de fazer tudo para parar a sua produção. 
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A vantagem de adotar novos hábitos de consumo optando pelo comércio justo é que a produção será não poluente e 

facilmente reciclável (para obter zero desperdício). A utilização de materiais naturais ou sintéticos não tóxicos é 

essencial para preservar o ambiente. 

O que é reconfortante é que a maioria das marcas de luxo fizeram desta luta a sua identidade de fábrica usando apenas 

materiais topo de gama para satisfazer os seus exigentes clientes que têm um olho para os detalhes. Sem mencionar 

todas as marcas criadas para atender à procura de itens éticos por parte dos consumidores. As marcas standard estão 

a começar a seguir passo a passo. Temos de os motivar a terminar os seus projetos e a assegurar que o recalcitrante 

feche as suas lojas (para lutar contra a poluição). 

  



marketplacecologique.com 

42 
 

PAGUE EM 4 PRESTAÇÕES 

Pagamento em várias prestações (com paypal, cheque, western union ou por transferência direta) 

Pague em 4 prestações com Paypal : 

Se o Paypal não aceitar o seu pedido, ou se esta oferta não se aplicar ao seu país: pode perguntar ao 
vendedor se ele concorda em reservar-lhe a mercadoria durante 3 ou 4 meses (ele é livre para aceitar ou 
recusar). Se aceito, assim que você nos enviar o pagamento integral, o vendedor poderá enviar sua 
encomenda para você. Além disso, o comprador terá que pagar a taxa de comissão do Paypal 
(aproximadamente 3,4% para a França com cada pagamento e pode variar conforme o país). Neste caso, 
iremos comunicar-lhe os detalhes exatos do seu pagamento em várias prestações. 
Exemplo para 80 euros (França): são 4 pagamentos Paypal de 20,68 euros e 0,68 euros de taxas de cada vez - taxas totais 0,68 X 4 
= 2,72 euros - você pagará 82,72 euros). 
Idem para um pagamento em 3 prestações, são 3 transferências Paypal de 27,57 euros 
Idem para um pagamento em 2 prestações, são 2 transferências Paypal de 41,36 euros 
PS : grátis quando você paga em uma única parcela, ou seja, 80 euros (nós tratamos disso, mas não podemos gerenciar essas taxas 
para pagamentos em várias parcelas na mesma ordem). É por isso que quando você paga em 1x no Paypal você nunca é 
questionado sobre nenhuma taxa e você só paga o item com os custos de entrega 

Segurança para o vendedor e o comprador : Se o comprador não conseguir cumprir os termos de pagamento, 

o vendedor não arrisca nada porque você só deve enviar o pacote para eles depois que eles nos pagarem o 

pagamento integral. E só devolvemos o dinheiro ao vendedor quando o comprador recebe a encomenda. 

Portanto, nenhum conflito. Se o comprador deixar de pagar as parcelas, devolveremos ao comprador os 

valores já pagos (excluindo a taxa de comissão do Paypal de aproximadamente 3,4% para a França) e 

cancelaremos a venda. O vendedor é, portanto, livre para colocar sua mercadoria de volta no site.  

Pague em 4 prestações com verifica (por acordo com o vendedor) :  

Pode perguntar ao vendedor se ele concorda em reservar-lhe a mercadoria durante 3 ou 4 meses (ele é livre 
para aceitar ou recusar). Se aceito, assim que você nos enviar o pagamento integral, o vendedor poderá 
enviar sua encomenda para você. Neste caso, iremos comunicar-lhe os detalhes exatos do seu pagamento 
em várias prestações. 
Pague em 4 prestações com Western Union (por acordo com o vendedor) : 

Pode perguntar ao vendedor se ele concorda em reservar-lhe a mercadoria durante 3 ou 4 meses (ele é livre 
para aceitar ou recusar). Se aceito, assim que você nos enviar o pagamento integral, o vendedor poderá 
enviar sua encomenda para você. Neste caso, iremos comunicar-lhe os detalhes exatos do seu pagamento 
em várias prestações. 
Pague em 4 prestações com prestações por transferência excluindo Paypal e Western Union (a combinar 

com o vendedor)  

Pode perguntar ao vendedor se ele concorda em reservar-lhe a mercadoria durante 3 ou 4 meses (ele é livre 
para aceitar ou recusar). Se aceito, assim que você nos enviar o pagamento integral, o vendedor poderá 
enviar sua encomenda para você. Neste caso, iremos comunicar-lhe os detalhes exatos do seu pagamento 
em várias prestações. 
Pague em 4 prestações - segurança para o vendedor e o comprador : Se o comprador não for capaz de 

cumprir os termos de pagamento, o vendedor não arrisca nada, porque você deve enviar o pacote para eles 

somente depois que eles nos pagarem o pagamento integral. E só devolvemos o dinheiro ao vendedor 

quando o comprador recebe a encomenda. Portanto, nenhum conflito. 

Se o comprador deixar de pagar as parcelas, nós o reembolsamos pelos valores já pagos e cancelamos a 

venda. Mas não reembolsamos quaisquer taxas que você pague para nos enviar dinheiro (por exemplo, 

Paypal ou Western Union). O vendedor é, portanto, livre para colocar sua mercadoria novamente à venda. 

Conclusão : Este método permite que você solicite aos vendedores o pagamento amigável em várias 

parcelas, com total segurança e comodidade. Compre e venda com confiança. 
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INFORMAÇÕES NA SEÇÃO INTERNACIONAL DO SITE E REDES SOCIAIS 

 

Guides 

Site offers 

Site organization 

Easy guide to reserve - pay and vender 

English USA (complete guide) 

Nutzen sie die angebote 

Site-organisation 

Schnelle Anleitung für Kauf - Verkäufen 

Deutsch (vollständige anleitung) 

Goditi le offerte 

Organizzazione del sito 

Guida facile acquistare vendere 

Italia (guida completa) 

Aprovecha las ofertas 

Organización del sitio 

Guia facil comprar y vender 

Espana (guia completa) 

Aproveite as ofertas 

Organizaçao do site 

Guia facil comprar e vender 

Portugal (guia completo) 

Zhongguo (Asie) 

Bhaarat (Inde) 

Earab (Arabe) 

Rossiya (Russie)                                                    

Facebook 

English USA (Anglais) : Ecological Marketplace 

Deutsch (Allemand) : Marketplace Okologisch 

Italia (Italie) : Ecologico Marketplace 

Espana (Espagne) : Ecologico Marketplace 

Portugal : Ecologico Marketplace 

Bhaarat (Inde) : Marketplace Paaristhitik 

Earab (Arabe) : Marketplace Biyiy 

Zhongguo (Asie) : Marketplace Shengtaide 

Rossiya (Russie) : Marketplace Ekologicheskaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marketplaceecologique.com/img/cms/Offres/UK%20US%20Site%20offers.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Organisation/US%20UK1%20Organization%20ME.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/English2%20-%20Easy%20guide%20to%20reserve%20-%20pay%20and%20for%20vender.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides/1Anglais.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Offres/DE%20Nutzen%20sie%20die%20angebote.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Organisation/DE1%20Organisation%20du%20site%20ME.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Deutscher1%20schnelle%20Anleitung%20f%C3%BCr%20Kauf%20-%20Verk%C3%A4ufen.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides/1Allemand.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Offres/IT%20Goditi%20le%20offerte.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Organisation/IT%20Organisation%20du%20site%20ME.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Italiana1%20-%20guida%20facile%20acquistare%20vendere.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides/1Italien.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Offres/ES%20Aprovecha%20las%20ofertas.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Organisation/ES%20Organisation%20du%20site%20ME.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Espana1%20-%20guia%20facil%20comprar%20y%20vender.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides/1Guide%20espagnol.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Offres/PT%20Aproveite%20as%20ofertas.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Organisation/PT%20Organisation%20du%20site%20ME.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Portugal1%20-%20guia%20facil%20comprar%20e%20vender.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides/1Portugal.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Chine.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Guide%20Inde.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Guide%20Arabe.pdf
https://marketplaceecologique.com/img/cms/Guides%20faciles/Rossiya%20-%20prostaya%20pokupka%20i%20prodazha.pdf
https://www.facebook.com/ecologicalmarketplace
https://www.facebook.com/kologischmarketplace
https://www.facebook.com/ecologicomarketplace
https://www.facebook.com/ecologicomarketplace
https://www.facebook.com/ecologicomarketplace

