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Manual de compra ou venda da BBTS. A melhor loja de Actions figures e acessórios. 

Essa loja fica nos EUA, ela vende produtos a pronta entrega e também produtos pré-vendas(que vai sair ainda) 

Vamos explicar passo a passo como que funciona. 

 

O frete é preço único de $4, não importa se é 1 peça ou 10 peças. 



 

Vamos a tela do produto, nessa tela, dá pra sabe quantas unidades a loja tem, valor do produto e também todo 

os detalhes do produto. 



---------------------------------------ESSE PRODUTO ABAIXO, NÃO TEM MAIS NA LOJA NO MOMENTO---------- 

 

Agora vamos para valores, para isso você precisa fazer um cadastro no Loja. 



 

Vamos ao passo 2 

 

Vamos ao passo 3, informe os dados pedidos. 



 

Passo 4 cadastre nosso endereço em primeiro lugar. 



 

5-Preencha o endereço corretamente, com muito cuidado para não errar nada. 

Seu endereço nos EUA 

Nome: Seu Nome 

Endereço: 2844 S 1030 W SUITE 8185 

Cidade: South Salt Lake 

Estado: UTAH ou UT 

CEP: 84119-2476                    

País: UNITED STATES 

Telefone: +1 (801) 410-8950  

Caso não aceito esse telefone mude algum número, o telefone não é tão importante. 

Alguns sites não vai aceitar o cep por inteiro, então coloque apena 84119-2476 

Alguns sites vão abreviar suíte 8185 por ste8185(se não conseguir colocar suíte, não tem problema) 

Veja abaixo como fica na BBTS. 



 

 

 

Coloque a suíte 818 na segunda linha, se fizer isso, o site vai aceitar e vai ficar assim 



 

Agora vc precisa cadastrar seu cartão 

 

Também dá pra usar o paypal, só da pra comprar nesse site com cartão internacional. 

Se vc não tiver cartão use nossa compra assistida. 



 

Cadastrando seu endereço. 

 

 



Pronto depois que seu cartão foi aceito você já pode comprar seu produto. 

Agora vamos para parte de pré-vendas. 

Vamos a um exemplo. 

 

Agora vamos a uma pré-venda onde se você cancelar eles não devolvem uma parte, nesse caso precisa 

pagar um valor no ato, e o restante será pago no lançamento. 



 

Agora vamos ver quanto fica um produto, com imposto e frete. 

 



Segunda tela 

 

Na outra tela vc vai saber quanto vai sair no total. 

 

Agora só comprar e enviar ao nosso deposito, quando o produto chegar no deposito com seu nome, 

vamos anexar ele no seu menssenger, ou enviar para um email, caso vc não tenha facebook. 

Vamos te localizar pelo nome. 



 



 

O produto chega e mostramos a você quanto que ele pesa. Para que você saiba calcular quanto vai gastar 

de frete. 

Veja abaixo. 



 

 



 

Temos aí 2,96 libras. 

A caixa para por eles vai pesar 0,6libras.Fica o peso assim 2,96+0,6=3,56(cabe ainda 0,44) 

Dando um frete de 4libras $55 

Vc não precisa enviar tudo, pode enviar em várias vezes, vc pode por exemplo, divulgar a venda deles e pedir 

para que entregue em 3 endereço diferentes. 

Vc terá tempo para vender se quiser, pois damos a vc 12 meses de armazenamento sem custo. 

Agora vamos aos cálculos, para saber exatamente o valor que vai pagar por um frete. 

Se vc fizer caixas de até 4,4libras(2kg)  A taxa da receita será por nossa conta, vc será livre de taxas. 

Caso passe esse peso, toda responsabilidade de pagamento fica por sua conta, todo risco. 

Veja a tabela de peso da embalagem e frete econômico. 

 

Então vamos a um exemplo. 

Primeiro saber o valor do dólar. 



 

Sabemos que o dólar é R$5,99 

Sabemos que o frete é de $55 

55x5,99=R$329,45 e acrescenta nossa taxa de R$50 

Total a pagar R$379,45 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Então você aprendeu a comprar na BBTS 

Vamos testar sua primeira compra. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

Abaixo a tabela de frete se você for comprar produtos grandes. 

5 libras $78  

6 libras $80  

7 libras $86  

8 libras $90 

9 libras $94 

10 libras$97  

11 libras $110  



12 libras $115  

13 libras $120 

14 libras $125 

15 libras $130  

16 libras $135  

17 libras $140  

18 libras $145  

19 libras $150 

20 libras $155 

não é recomendado fazer caixas acima de 20libras 

21 libras $160  

22 libras $165 

23 libras $170 

24 libras $175  

25 libras $180  

26 libras $185  

Nossa taxa é de R$50 em qualquer tamanho da caixa. 

Você não precisa passar o rastreio nem foto do produto que vamos 

receber. 

Assim que chegar será enviado a vc a foto do produto e detalhes. 



Obrigado por ter chegado até aqui. 

 

 


