TIPOS DE CELULARES USADOS OU RECONDICIONADOS
Aqui não vamos colocar as características de telefones novos, pois como o próprio nome diz
já são aparelhos novos, apenas descrevemos os tipos de aparelhos usados e
recondicionados!

RECONDICIONADOS - REFURBISHED
São aparelhos que foram para concerto e ou teve peças ou partes trocadas, seja por um
defeito de funcionamento ou por questões estéticas (exemplo troca de tela com muitos
arranhões ou quebrada)
Quando falamos de Iphones existem 2 classes de aparelhos recondicionados (Ver abaixo)

USADOS - USED OR SWAP
Em geral esses aparelhos não foram recondicionados, porém não é possivel afirmar que todos
eles são aparelhos virgens pois o cliente pode ter reparado o mesmo em algum momento
antes. Esses são vendidos em condições e características variadas e separadas por GRADES
que determinam a condição/estado dos mesmos

GRADES DE TELEFONES USADOS:
GRADE A
A Classe A ou Grade A de aparelhos usados é a melhor qualidade que você poderia esperar
de um aparelho. Estes estão em condição de quase novos, eles estarão em um excelente
nível de aparencia, talvez apresentando pequenos defeitos/riscos cosméticos o que mostrará
próximo a nenhum sinal de uso anterior.
Com um telefone Grade A haverá os sinais típicos de uso (por exemplo, pequenas marcas nas
telas), mas você não deve esperar ver quaisquer riscos, lascas ou defeitos significativos.
GRADE B

A Classe B ou Grade B de aparelhos usados é a segunda melhor qualidade que você pode
esperar de um dispositivo usado ou recondicionado. Embora os dispositivos de GRADE B
tenham sido testados completamente e estejam confirmados como estando em
funcionamento, você poderá notar alguma leve arranhadura no vidro ou arranhões leves no
corpo.

GRADE C
A Classe C ou Grade C de aparelhos usados é a qualidade mais baixa de um telefone que
ainda esteja em funcionamento. Embora os dispositivos de Grade C tenham sido testados e
estejam confirmados para funcionar, eles mostram os sinais de uso pesado ou mesmo
excessivo do proprietário anterior.
Você verá problemas cosméticos muito perceptíveis com um dispositivo Grade C, incluindo
arranhões e sinais de desgaste mais significativos no estojo ou na tampa. No entanto, os
dispositivos Grade C são mais baratos ainda que os dispositivos Grade B e Grade A,
tornando-os ideais para aqueles que buscam um aparelho de marca, mas não possuem um
orçamento para adquirir um aparelho novo ou de qualidade estética superior.

* Alguns aparelhos se encaixam em estados intermediários, dai são anunciados como Grade
A/B ou B/C...
** Grande parte dos aparelhos usados são trocados por pessoas em um período em torno de
1 ano, em grande parte por pessoas que possuem planos em operadoras que lhe permitem
trocar os aparelhos quando chegam novos no mercado sem custos extras, é muito comum
nos EUA e por isso existem uma alta oferta por aqui.
*** Note que na internet muitas pessoas utilizam da mesma para venderem telefones de
qualidade inferior as anunciadas o que traz uma experiência ruim para os clientes fazendo
com que eles não queiram mais aparelhos usados, então é preciso ter cuidado de onde e de
quem adquirir o mesmo.

RECONDICIONADOS - REFURBISHED
CPO (certified pre-owner) - Caixa Branca
Exclusivo em Iphones, são os aparelhos recondicionados pela própria Apple, são também
chamados de Caixa Branca pois vem em uma caixa da Apple toda branca. Geralmente são
aparelhos que apresentaram algum defeito e ainda estavam na garantia, ou também aqueles
aparelhos que o antigo dono trocou por outro na própria Apple, esses são aparelhos com as
mesmas características de um zero, geralmente tem sua tela e carcaça trocadas e inclusive

possuem garantia de 12 meses pela Apple que pode ser usada igual a um novo em qualquer
Apple inclusive do Brasil.

RECONDICIONADOS - REFURBISHED
Importante ficar atento pois muita gente compra um aparelho anunciado com CERTIFICADO
imaginando que o mesmo é um aparelho com garantia pela Apple, o que não é verdade,
inclusive alguns vendedores anunciam os mesmos com essa garantia que não existe.
Um aparelho "Certified Pre Owner" não necessariamente precisa ser certificado pela Apple
para ter esse titulo, porém apenas os CPO by APPLE possuem garantia com a marca.
É comum encontrar anúncios com o titulo Certified Pre Owner, porem são certificados por
empresas terceirizadas que reformam aparelhos dão um certificado/atestado de qualidade dos
mesmos e adquirido do dono anterior (o que elimina as chances de comprar um telefone com
roubado por exemplo), mas esses não deixam de ser aparelhos recondicionados com
qualidade testada.
Ainda mais comum é encontrar aparelhos Recondicionados com partes da China, e esses são
os que mais apresentam problemas, desde as baterias que não duram até as telas que não
funcionam adequadamente o touch ou apresentam a conhecida TELA AZUL que oferece uma
qualidade menor na visualização da mesma.

Caso tenha alguma duvida ou precise de auxilio em sua compra ou importação, pode
entrar em contato com a Go Box Usa através de nosso chat pelo site ou pelo e-mail
info@goboxusa.com ou ainda por nosso WhatsApp +1 (786) 862-1955

