
 
 

 

E-Mail:  cisel@cisel.com.br 
 
Telefone / Fax: (11) 3865-7907 / 3864-4358 / 3865-6588 
 

 
WhatsApp: (11) 3865-7907 

 
Loja Virtual: www.induzidos.com 

 

 

 
       
             

 
 

Possuímos um sistema totalmente seguro para os dados e informações de nossos clientes.  
A privacidade dos seus dados, o respeito ao cliente e o sigilo das suas informações são muito importante para nós. 
 
Quantidade de peças ou valor mínimo de compra: Não tem. Apenas o fio magnético, mínimo 1 Kg de cada bitola. 
* Desconto Progressivo válido para as compras na loja física por telefone, e-mail ou pessoalmente. 
 

Cartão de Crédito - 3X sem juros  
 

Também a distância, para todo Brasil 
Procedimento totalmente seguro! 

Visa, Mastercard, Diners, ELO, Amex – Aprovação imediata 

Parcele sem juros em até 3X com parcela mínima de R$ 50,00 

 

Pagamento a Vista  
 

Depósito antecipado em conta  
C/ Desconto, acima de R$ 100,00 

 

PIX – Chave:  CNPJ  55.716.955/0001-31 

Bradesco – Ag. 0422-7 – Conta: 54.254-7 – Cisel Cond.Isol.Elétricos Ltda. 

Banco do Brasil – Ag. 4328-1 – Conta: 105637-9 – Cisel Cond.Isol..Elétr. 

Banco Itaú – Ag. 0152 – Conta: 26.100-4 – Cisel Cond.Isol.Elétricos Ltda. 

Caixa Econômica  – Ag. 0274– Conta: 003/ 2068-6 – Cisel Cond.Isol.Elétr. 
 

Yapay – Cartão de Crédito 
 

Parcele em até 12X - Qualquer Valor 

Visa, Mastercard, Hipercard, Diners, ELO, Discover,  Amex 

Você faz o pedido e enviamos na hora a cobrança para o seu e-mail. 

Efetue o pagamento e a aprovação sai em no máximo 24 horas. 

Acesse o site www.yapay.com.br   - Conheça este excelente serviço 
 

Boleto Bancário Bradesco 
 

Somente para clientes que pagam 
o boleto em dia, sem atraso 

Boleto a prazo, mediante aprovação de crédito. Conforme o cliente  
paga o boleto até o vencimento, o crédito deste cliente aumenta. 

 O atraso no pagamento do boleto causa a perda do crédito deste cliente. 

 

Frete: 
 

Correios com Seguro: 
 

O valor do frete é calculado pelos nossos vendedores, no momento em que você está fazendo o pedido. Este 
cálculo está relacionado às dimensões e peso dos produtos, a localização e a forma  de entrega do pedido. Este valor é 
dividido entre as parcelas de pagamento do seu pedido no caso de pagamento por cartão de crédito. 
 

Transportadora – A cobrar 
 

Trabalhamos com todas as transportadoras que fazem coleta em nossa empresa. O valor do frete é sempre por conta 
do cliente, que pode escolher uma transportadora de sua preferência ou nós podemos indicar alguma que entregue em 
sua cidade. O valor do frete por transportadora varia muito de acordo com a empresa, peso e distância. Promoções com 
frete grátis podem ocorrer, dessa forma somos nós quem escolhemos a forma de envio. 
 

 

Ou compre diretamente em nossa LOJA VIRTUAL. Acesse  www.induzidos.com  
e aproveite as promoções e vantagens exclusivas. 
 

Faça o seu pedido na Cisel – Qualidade e Rapidez na entrega! 


