goma gringa discos
música com sotaque

catálogo 2019
atacado goma gringa discos

lançamentos GG
gglp-014
gglp-013
gg10-001
gglp-012
gg7-005
gglp-010
gglpeu-001
gglp-009
gglp-005

gadiamb b
padê
juçara marçal e kiko dinucci
sambas do absurdo
rodrigo campos, gui amabis, juçara marçal
metá metá
2011
o rabequeiro maneta e a fúria da natureza
manu maltez
mm3
metá metá
desconstrução
a portrait of são paulo musical scene
cambaco
vicente barreto
tribo massáhi
estrelando embaixador

outros títulos distribuidos
corpura
aláfia

goma gringa discos
música com sotaque

CONDIÇÕES DE PEDIDO DE ATACADO

quantidade
A quantidade mínima para fazer um pedido de atacado é de 3 cópias de um
mesmo LP ou de um mesmo compacto.
Não tem mais quantidade mínima por referência no caso de um pedido
geral acima de 10 discos.

frete
O frete fica por conta do cliente. O valor do frete será acrescentado no valor
total do pedido.
Os pedidos podem ser enviados por Correios via PAC ou SEDEX e por transportadores privados (DHL, TNT, UPS).
Caso trabalhe com um outro transportador, a coleta e a entrega serão de
total responsabilidade do cliente.

valor final
O valor final do um pedido consiste em:
valor total dos produtos + frete = valor final

pagamento
No caso de um primeiro pedido, o pagamento dele só poderá ser realizado
a vista, antes do envio ou da entrega da mercadoria.
Para clientes que já compraram na Goma Gringa, oferecemos facilidade de
pagamento como o parcelamento mensal ou o pagamento em 30 ou 45 dias
para pedidos com um valor total acima de R$800,00 (oitoscentos reais) fora
o frete.
O pagamento deverá ser feito por depósito/transferência bancário. Caso
o cliente prefere pagar através de sistema de pagamento online (Paypal /
PagSeguro) ou por cartão, uma taxa poderá ser acrescentada ao valor total
do pedido.

notas fiscais
Cada pedido de atacado será acompanhado de uma Nota Fiscal electrónica.
Automaticamente enviada com o pedido, também poderá, mediante solicitação do cliente, ser enviada por email indicado no formato pdf.
Para a emissão da Nota Fiscal, serão necessárias as seguintes informações:
Razão Social - CNPJ - Inscrição Estadual - Endereço completo

contato
Para enviar o seu pedido e/ou em caso de qualquer dúvida,
por favor, entrar em contato através do email abaixo:
a t a c a d o @ g o m a g r i n g a . c o m

lançamentos goma gringa

Ref.

Formato

Artista

Album

Saiba Mais

Preço

gglp-014

lp

gadiamb b

s/t

clicar aqui

r$100.00 brl

gglp-013

lp

juçara marçal
e
kiko dinucci

Padê

clicar aqui

r$90.00 brl

gg10-001

10”

rodrigo campos,
gui amabis,
juçara marçal

sambas do absurdo

clicar aqui

r$75.00 brl

gglp-012

lp

metá metá

2011

clicar aqui

r$70.00 brl

manu maltez

O Rabequeiro
Maneta e a Fúria
da Natureza

clicar aqui

r$80.00 brl

metá metá

mm3

clicar aqui

r$75.00 brl

clicar aqui

r$50.00 brl

clicar aqui

r$65.00 brl

livro
gg7-005

108
pags.

+ 2x7”

gglp-010

lp

gglp.eu-001

lp

vários

DESCONSTRUÇÃO
“a portrait of São
Paulo’s musical
scene”

gglp-009

lp

vicente
barreto

cambaco

Ref.

Formato

Artista

Album

Saiba Mais

Preço

gglp-005

lp

tribo
massáhi

estrelando
embaixador

clicar aqui

r$45.00 brl

outros títulos distribuidos

Ref.

Formato

Artista

Album

Saiba Mais

Preço

sem ref.

lp

aláfia

corpura

clicar aqui

r$60.00 brl

