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DE UM CUPOM PROMOCIONAL



parts.cat.com
REGISTRO E ACESSO AO SITE:

Caso necessite de REGISTRO e ACESSO ao Site de Peças, recomendamos solicitar à equipe

apoio ao site (contato ao final deste documento) as instruções para iniciar sua navegação. Do

contrário, basta entrar com seu usuário e senha.

Para relembrar:

➢ ACESSO: caso já possua registro no site de peças.

➢ REGISTRO: caso não possua registro no site de peças.



ACESSAR O SITE

COLOCAÇÃO DE PEDIDO

IR EM
[PEDIDO RÁPIDO]

INSERIR A [QUANTIDADE]
E O [Nº DO ITEM]

1
2
3 CLICAR NO CAMPO

[ADICIONAR AO CARRINHO]

1

2

3

Entende-se que o pedido encontra-se ainda aberto, seja para 

acrescentar mais itens e/ou para qualquer alteração.

Entende-se que o pedido já foi concluído e então ele 

segue direto para a etapa “Envio e Faturamento”.

DICA IMPORTANTE!

• Atente-se ao itens já inseridos no pedido para evitar duplicidade de item em seu pedido e aumento da quantidade.



AO CLICAR EM
[ADICIONAR AO CARRINHO]
A INFORMAÇÃO DE PREÇO 
E DISPONIBILIDADE SERÁ 
PROCESSADA NESTA TELA.

[INFORMAÇÃO EM 
PROCESSAMENTO]

4

COLOCAÇÃO DE PEDIDO
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VERIFIQUE A
[DISPONIBILIDADE]
E O [PREÇO] DO ITEM

5

6

COLOCAÇÃO DE PEDIDO

CLIQUE NO CAMPO
[PROSSEGUIR PARA 
CHECKOUT]

5
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COLOCAÇÃO DE PEDIDO

A. COLETA: Cliente retira. Atualmente disponível

para todos os clientes.

B. DELIVERY/ENTREGA: Nova modalidade

de entrega. Ao selecionar “Entrega”, teremos o campo
“Método de Envio” em que o Cliente poderá
selecionar a opção ou opções de frete disponível (eis)
que melhor o atenda (em tempo e valor). Para saber
mais como usar esta modalidade, solicite à equipe de
Suporte o manual específico para esta solução; ele é
simples e bem instrutivo.

C. TRANSPORTADORA: No momento está

disponível para alguns Clientes. Ao selecionar o
campo “Transportadora”, o nome da Transportadora
(já parametrizada para o Cliente no sistema SOTREQ),
aparecerá bem como o campo “método de envio”
será automaticamente preenchido com esta
informação (Transportadora).
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Neste exemplo usaremos a modalidade “Coleta”
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COLOCAÇÃO DE PEDIDO

8 INCLUSÃO DO CUPOM DE DESCONTO

A. INSERIR O CÓDIGO PROMOCIONAL
Após selecionada a sua opção de envio
(Coleta, Entrega ou Transportadora), caso
você possua um cupom de desconto válido
para aquela compra, ele poderá ser inserido
neste campo. Importante inserir o cupom
exatamente conforme informado (com letras,
hífem, etc.)

B. Aceitar os Termos e Condições
Sotreq/CAT.

C. Clicar em
“Continuar no Resumo do Pedido”

B

AA



COLOCAÇÃO DE PEDIDO

9
SELECIONAR UMAS DAS OPÇÕES DE PAGAMENTO DISPONÍVEIS 

E CLICAR NO CAMPO [FAZER PEDIDO] PARA CONFIRMAÇÃO, 

PROCESSAMENTO E ENVIO DO PEDIDO PARA SOTREQ.

O VALOR DO DESCONTO SERÁ APLICADO AO FINAL DO PEDIDO.

ATENÇÃO: Ao efetuar o pagamento com cartão, clicar 

no ícone “VOLTAR PARA O SITE DA LOJA” para que o 

pedido possa ser confirmado. 

Neste exemplo, optamos pela opção de pagamento ”À VISTA”
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A. No geral, você pode escolher uma das condições de 

pagamento atualmente disponíveis que, no momento, são três:

1ª À vista

2ª Crédito do Revendedor* 

* Disponível para alguns clientes apenas.

3ª Condição: No cartão de crédito

ATENÇÃO: Ao Clicar em “Fazer Pedido”, o pedido será 

confirmado. Caso por alguma razão você queira 

cancelar o pedido, deverá entrar em contato com seu 

representante SOTREQ. 



10 PEDIDO [CONFIRMADO]

Você pode exportar o seu pedido em formato EXCEL ou CSV.

Você pode imprimir ou salvar o seu pedido em formato PDF.

COLOCAÇÃO DE PEDIDO

DICA IMPORTANTE!

Veja a seguir uma dica importante sobre a 

inclusão do cupom.



SOBRE A INCLUSÃO DO CUPOM

COLOCAÇÃO DE PEDIDO

DICA IMPORTANTE!

A. Caso você tenha se esquecido de incluir o cupom na 2ª etapa do processo de compra (Envio e Faturamento), poderá incluí-
lo na 3ª etapa (Resumo e Pagamento), no campo abaixo “Adicionar código de Promoção” (CÓDIGO DE PROMOÇÃO) e depois
clicar em “APLICAR”.
Feito isso, seguir com o processo de confirmação (FAZER PEDIDO).



parts.cat.com
SUPORTE

Caso o Cliente tenha dúvidas e ainda necessite de outros materiais e/ou apoio para

auxiliá-lo na compra pelo site de peças bem como para acompanhar o status de entrega

de seu pedido pelo site, recomendamos solicitar os documentos abaixo (Passo a Passo)

junto à equipe de Apoio e Suporte (contatos na próxima página):

❑ Passo a passo_Acesso e Registro

❑ Passo a passo_Redefinição de Senha

❑ Passo a passo_Navegação site peças (detalhada)

❑ Passo a passo_Solução Delivery



SUPORTE SOTREQ

CHAT
DE APOIO

SUPORTE 
TÉCNICO

Durante sua navegação pelo site, caso tenha 

alguma dúvida ou necessite de algum apoio, ao 

lado de toda tela do site, haverá o símbolo 

destacado ao lado (CHAT) para que você possa 

contatar nossa equipe de suporte.

Problemas técnicos de cadastro no site

ou qualquer outra dificuldade de acesso e navegação, 

seu contato inicial é suportedigital@sotreq.com.br

Fone 3003 1920 (Capitais e demais regiões 

metropolitanas) / 0800 940 1920 (Demais 

localidades). 

mailto:suportedigital@sotreq.com.br


SUPORTE SOTREQ

SUPORTE 
NAVEGAÇÃO

SUPORTE 
CADASTRO

Caso necessite de maiores esclarecimentos, envio 

de sugestões, apoio (passo-a-passo) e condução 

para colocação do pedido, favor contatar:

• Ponto focal do pecas.sotreq.com.br:

Karina Ferreira: karina.ferreira@sotreq.com.br

• Pontos de apoio ao pecas.sotreq.com.br:

O representante SOTREQ mais próximo de você

Para cadastro de cliente SOTREQ

ligue: 0800 940 1920. Com sua 

documentação em dia, seu cadastro pode 

ser bem rápido.

mailto:karina.ferreira@sotreq.com.br


OBRIGADO!


