
T U T O R I A L

LOJA VIRTUAL TORCETEX
C O M O  C O M P R A R



Acesse o site da Torcetex
www.torcetex.com.br

Clique  nos icone localizado na parte 
superior do site para acessar o menu.
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Ao clicar no icone, o menu será exibido na lateral esquerda do site. 
Selecione a opção produtos.
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Você será direcionado para a nossa loja virtual. Em seguida, selecione novamente 
o menu “Produtos” para acessar nosso catálogo de produtos.

LOJA VIRTUAL4



Ao acessar nosso catálogo de produtos. Você visualizará toda a variedade de 
produtos torcetex. Porém vale ressaltar que APENAS os CARRETÉIS NATURAIS 
estão disponíveis para compra online. 

Os outros produtos estão disponíveis apenas para solicitação de orçamento.
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Ao selecionar o produto que deseja, você será direcionado para a tela de apresentação do 
produto. Nela, você encontrará o valor unitário do produto, o contador de quantidade 
(onde poderá selecionar quantas unidades deseja comprar e também campos de 
Descrição, Informações adicionais e avaliações do produto.
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Após selecionar a quantidade que deseja comprar, clique no botão “comprar” para 
poder dar continuidade a sua compra.
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Assim que clicar no botão comprar, você será direcionado para o carrinho de compras. 
Nele, você terá a exibição do(s) produto(s) que selecionou e também a quantidade 
desejada com o valor correspondente a cada produto(s) que você escolheu.
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Dentro do carrinho de compras também será exibido os campos para que você insira os 
dados para cálculo de frete. É necessário que você preencha TODOS OS CAMPOS. Assim 
que TODOS OS CAMPOS forem preenchidos, clique em atualizar para que seja exibido 
na lateral direita as opções e valores do frete. Após selecionar a opção de frete desejada, 
clique em fechar compra para prosseguir.
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Após clicar no botão “fechar compra” você será 
direcionado para a tela de fechamento da compra. 
Nesta tela você terá que preencher TODOS os 
campos com ( * ). 

É de extrema importância que você se certifique 
de que todos os dados estão corretos. Caso 
contrário não será possível concluir a compra.

Logo abaixo os campos de Dados pessoais, 
entrega e telefone. Será necessário incluir email e 
senha para realizar o cadastro da sua conta no site. 
Estes campos são obrigatórios.

Na lateral direita, será apresentado o resumo da 
compra, e o painél para opção de pagamento. 
Você poderá escolher entre cartão de crédito e 
boleto bancário.

Na opção de cartão de crédito será necessário 
incluir todos os dados solicitados para poder 
realizar a compra. Fique tranquilo, pois em nosso 
site utilizamos o pagseguro como meio de 
pagamento. Uma ferramenta totalmente segura e 
utilizada nos principais sites de compras na 
internet.

Após ter incluído TODOS os dados, clique no 
botão “Realizar Pagamento”, para que você 
possa concluir sua compra.
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Se você optar por efetuar o pagamento através de “Boleto Bancário” Basta clicar no botão “Realizar Pagamento” para prosseguir.

LEMBRE-SE É OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS COM ( * ).
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Após clicar no botão “Realizar Pagamento” você 
será direcionado para a página de checkout. 
Nesta página será exibida uma mensagem de 
agradecimento e confirmação da sua compra, 
com o numero do seu pedido, data da compra, 
email, total da compra e método de 
pagamento.

No caso do boleto bancário, será exibida uma 
área solicitando o donwload e impressão do 
boleto. Clique no botão “Pagar Boleto 
Bancário” para que você possa gerar o boleto 
e efetuar o pagamento.

IMPORTANTE
O boleto bancário tem um prazo de até 3 dias 
úteis para confirmação do pagamento. Seu 
pedido será encaminhado para entrega 
SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO 
PAGAMENTO DO BOLETO.

Também será exibido “DETALHES DO 
PEDIDO” Onde será possível ver o Nome do 
produto, Total, método de pagamento 
endereço de cobrança e endereço de entrega.

A sua compra já foi realizada, basta fechar o 
site e aguardar o envio do produto.

PÁGINA CONFIRMAÇÃO
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A área “MINHA CONTA” é o local onde você cliente Torcetex terá acesso aos seus dados de cadastro, Pedidos efetuados, Endereços 
Cadastrados e Detalhes da Conta.

Para acessar “MINHA CONTA”, passe o mouse sobre o ícone indicado abaixo que está localizado no canto superior direito da Loja virtual. 
Em seguida, selecione o sub-menu “Minha Conta”.

Você será direcionado para a área “Minha Conta”. Nela vc encontrará uma mensagem de boas vindas e um texto explicativo. Ao lado 
esquerdo do texto, será exibido um menu com os seguintes Sub-Menus: Painél, Pedidos, Endereços, Detalhes da conta e Sair.
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A área “MINHA CONTA” é o local onde você cliente Torcetex terá acesso aos seus dados de cadastro, Pedidos efetuados, Endereços 
Cadastrados e Detalhes da Conta.

Para acessar “MINHA CONTA”, passe o mouse sobre o ícone indicado abaixo que está localizado no canto superior direito da Loja virtual. 
Em seguida, selecione o sub-menu “Minha Conta”.

Você será direcionado para a área 
“Minha Conta”. Nela vc encontrará 
uma mensagem de boas vindas e um 
texto explicativo. Ao lado esquerdo do 
texto, será exibido um menu com os 
seguintes Sub-Menus:
•  Painél, 
•  Pedidos, 
•  Endereços, 
•  Detalhes da conta
•  Sair.
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Neste sub-menu, você visualizará o histórico de todos os 
seus pedidos realizados. 
Será possível ver o código do pedido, Data, Status, Total e 
Ações (Visualizar)

ACESSANDO “MINHA CONTA”

PEDIDOS

Possibilita que você visualize o endereço cobrança e o 
Endereço de entrega. Também é possível alterar, clicando 
na palavra “Editar” .  Feita a alteração, basta salvar.

Endereços

Neste sub-menu, você terá acesso aos seus dados 
cadastrais, e poderá alterá-los. Também é possível alterar 
a senha de acesso.

Detalhe da Conta

Para sair da área “Minha Conta” basta clicar no 
sub-menu “Sair”.
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www.torcetex.com.br

Prezado cliente,
Caso você continue tendo algum problema para efetuar a compra 

por favor entre em contato através: 

maira@torcetex.com.br19 2516-6039 19 97406-0975


