
PASSO A PASSO 

PARA COMPRAS NO 
E-COMMERCE 



PASSO 1

Como acessar o
e-commerce?

Acesso ao
e-commerceVá em www.courotop.com.br e clique em 

E-COMMERCE no menu principal.



PASSO 2

Criando o seu 
cadastro.

Se você ainda não tem cadastro
Clique no botão quero me cadastrar e inicie o 
processo. São só 3 passos. 

Se você já possui cadastro
Vá direto para o PASSO 6.

Inicie o seu
cadastro



PASSO 3

Inserindo dados
para o cadastro.
1 de 3

Essa é a primeira tela dos 3 passos do cadas-
tro. Preencha todos os campos corretamente e 
crie a sua senha.

Continue o
cadastro



PASSO 4

Inserindo dados
para o cadastro 
2 de 3

Na segunda tela de cadastro, preencha o CNPJ 
da concessionária que está solicitando os 
bancos.

Digite o CNPJ e
prossiga.



PASSO 5

Inserindo dados
para o cadastro
1 de 3

Seu cadastro está quase pronto.
Preencha corretamente todos os dados 
solicitados e clique em “cadastrar” para finalizar 
o processo.

Finalize o
cadastro



PASSO 6

Acessando o 
e-commerce.

Após finalizar seu cadastro, você já pode 
acessar o portal. Insira o e-mail e a senha 
cadastrados e clique em “acessar”.

Entre com e-mail
e senha



PASSO 7

Iniciando o pedido.

Agora você já pode fazer seu pedido, basta 
clicar em “fazer um pedido”.

Inicie o pedido clicando aqui



PASSO 8

Selecionando 
o serviço.

Escolha o serviço que precisa.

Selecione o tipo de serviço
oferecido



PASSO 9

Avaliação.

Avalie-nos! Selecione qual nota corresponde 
melhor à satisfação da sua empresa com os 
nossos serviços.

Faça a sua avaliação



PASSO 9

Continue seu pedido Vamos prosseguir com sua solicitação.

Você pode cadastrar mais de 1 CNPJ
para o faturamento, escolha qual você deseja.1

Endereço de Retirada3

Caso queira, preencha esse campo com
numeração para controle interno.2



PASSO 9

Continue seu pedido Campos correspondentes a identificação do veículo.

Para veículos novos, as informações na lista suspensa serão 
carregadas automaticamente conforme você
for selecionando as opções desejadas.  

Caso selecione ‘Veículo usado’, você deverá
preencher manualmente os campos sobre o veículo.  

2

1



PASSO 9

Continue seu pedido Escolha de revestimento do produto.

Você tem duas opções de escolha de revestimento:
• PRODUTO PADRÃO SUGERIDO: As opções de cores, acabamento 
   de banco e cor de linha já serão preenchidos automaticamente,  
   de acordo com nossos padrões. 
• PRODUTO PERSONALIZADO: Você poderá personalizar da forma 
   que quiser.



Opcionais, Chassi e finalização.
PASSO 9

Conclua seu pedido

“Revestimento no volante” e “Adaptação de apoio de braço dianteiro” são 
opcionais, caso você queira selecioná-los, basta alterar para “Sim”.

Não esqueça de preencher o “chassi”, ele é extremamente importante. 

Após concluir sua solicitação, 
pedimos, no mínimo, 48h para 
realizar sua entrega. Assim que finalizar o pedido, 

prosseguiremos com a solicitação 
através do atendimento.
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