
Cupom Valejet 

Hoje no Brasil quando o assunto é fornecimento de materiais e suprimentos para 

escritório e afins, suprimentos e insumos para impressoras, nossa maior referência é a 

empresa Valejet. Uma loja que tem sido lider em seu seguimento online, 

comprometimento e segurança, de forma simples e prática para seus clientes. 

Carregando uma bagagem com 21 anos de eficiência, experiência e qualidade nos seus 

produtos e serviços. 

Uma empresa jovem, mas que foi feita para você que procura facilidade e segurança na 

hora de realizar as mais diversas manutenções nos equipamentos de seu escritório. E 

a Valejet não para por aí, em seu portfólio de produtos e insumos comercializados, tem 

conquistado uma variedade tão completa, que também oferece uma diversidade de 

produtos, até mesmo para sua casa. 

Hoje a empresa é a dona da maior loja virtual em seu segmento, e com a grande missão 

de inovar, e estar ainda mais antenada a demanda de seus clientes, comercializa toda 

sua linha de produtos online, através do site Valejet, um site que trás simplicidade e 

principalmente segurança para você. Um jeito prático e objetivo de alcançar seus 

clientes em qualquer parte do país, para que você consumidor tenha acesso ao melhor 

e mais eficiente atendimento. 

Com sua sede situada em São José dos Campos no estado de São Paulo, a Valejet é 

considerada a maior empresa fornecedora de material para escritório, e podemos dizer 

ainda mais, a maior loja de tintas, refis de toner, tintas para impressão no país. A Valejet 

realiza o envio de suas mercadorias para todo o Brasil, envios em até 24 horas, 

garantindo assim, que o item desejado, chegue até você cliente, com toda comodidade 

e agilidade que você merece. 

Dentro de uma infinidade de itens comercializados hoje pela empresa, podemos 

destacar: tintas de impressoras, toner, pó de toner, papéis de impressão, sublimação, 

linha de papelaria, cartucho de tinta, chip de toner, embalagens, e também itens para 

sua casa, como eletrodomésticos, artigos de decoração, ferragens e ferramentas, itens 

de cozinha, lavanderia e também de iluminação. 

 

Linha de produtos  

Como já dissemos a Valejet é dona de uma infnidade de produtos, com uma linha 

completa tanto para o seu escritório, como para sua casa. A loja tem investido muito em 

marcas de peso, oferecendo a você as melhores marcas e os melhores preços. 

Com o objetivo de conquistar ainda mais a confiança de seus clientes, com um preço 

justo, a loja ainda oferece benefícios exclusivos e vantagens únicas. E aqui no site 

Cupomzeiros você tem acesso aos cupons Valejet para usar em suas compras dentro 

da loja.  

E agora vamos falar um pouquinho de cada um dos produtos vendidos na loja, focando 

principalmente nos mais procurados e vendidos do site. 

 

Tintas de impressoras  



Na Valejet você encontra as maiores marcas de tintas de impressoras comercializadas 

no Brasil, garantindo impressões de muita qualidade. Seja para seu escritório, trabalho, 

para sua casa, seja para documentos, ou até mesmo para trabalhos escolares e 

acadêmicos. As tintas de impressoras são um dos produtos líderes de procura nesse 

seguimento. 

A loja trabalha com marcas fortes como HP, Lexmark, Epson, Canon e Brother, que são 

encontradas de variadas formas, sendo vendidas em 100ml, 500ml e 1 litro, assim como 

acessórios de tinta. Toda essa linha de tintas de impressora estão disponíveis no site 

Valejet, podendo ser parcelados em até 3x sem juros. 

 

Cartuchos de Tinta  

Para o seguimento de impressoras jato de tinta, são necessários para recarregá-las os 

chamados cartuchos de tinta, e a loja oferece um mix variado de marcas e tipos de 

cartuchos. Trabalhando com as marcas Brother, HP, Canon, Epson, Kodak, Lexmark, 

entre outras.  

Todas essas marcas a sua disposição, seja você um usuário empresarial ou um usuário 

doméstico. Podendo realizar a sua escolha conforme sua necessidade e é claro que 

também conforme a sua preferência. Adquirindo cartuchos de tinta em nossa loja online, 

você pode desfrutar de uma compra simples e segura, com preços incríveis, e muita 

agilidade nas entregas. 

 

Toner  

Outro campeão de vendas na loja, é o toner, que nada mais é do que um cartucho de 

tinta em pó, ele é utilizado nas impressoras a laser e também nas fotocopiadoras, que 

assim também podem atender a pluralidade de consumidores, seja para escritórios ou 

usos domésticos. 

Dentro do mix de toners, podemos separa-los em originais, compatíveis ou 

remanufaturados, cada marca trabalhada possui um, dois ou três desses tipos de toners. 

E agora vamos explicar de forma rápida e fácil a diferença entre eles. 

Toner original é quando falamos do toner que vem direto do fabricante, por exemplo, se 

você tem uma impressora de tal marca, deverá adquirir toners também da mesma 

marca. Porque esse tipo de toner é feito de forma exclusiva para essa impressora 

específica, isso para que seja garantido um melhor rendimento e desempenho da 

máquina. 

Já o toner compatível, nada mais é do que um produto que assim como o original é 

novo, mas esse toner não vem do mesmo fabricante do que de sua impressora, e sim 

de uma marca compatível com a mesma, uma marca diversa. Conseguindo sim manter 

a mesma eficiência e durabilidade que o toner original, com um grande diferencial, o 

toner compatível tem um menor custo benefício, quando comparado ao original. 

E agora o toner remanufaturado é o toner que já foi original ou até mesmo já foi 

compatível, mas que após ser utilizado, foi recarregado com tinta para que fosse 

reutilizado, em outras palavras, aproveitado mais uma vez. Vale lembrar, que quando 

falamos dessa recarga de tinta, ela é feita por empresas terceiras, sem autorização dos 



fabricantes, e que contém certos riscos com seu uso, podendo prejudicar e até estragar 

sua máquina e impressora. 

Agora que explicamos suas subdivisões, podemos falar sobre as grandes marcas 

oferecidas e comercializadas dentro do site Valejet, são elas: Brother, HP, Kyocera, 

Lexmark, Okidata, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp, Xerox. Você também pode 

encontrar no mix, acessórios de toners e engrenagem.  

 

Pó de toner  

Outro tipo de produto com muita qualidade que você encontra no site, é o já mencionado 

pó de toner. Esse pó é uma tinta apresentada em cores primárias, e que é destinado 

para utilização em impressoras a laser.  

Na Valejet você encontra as maiores marcas e melhores preços. Trabalhando com 

Brother, HP, Kyocera, Lexmark, Okidata, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp e Xerox, 

marcas fortíssimas nesse seguimento. 

 

Outros de nossos produtos 

Na linha de chip para seu cartucho de toner, você encontra marcas como HP, Kyocera, 

Lexmark, Okidata, Ricoh, Samsung e Xerox. Ele tem a eficiente função de indicar o 

nível de tinta que o toner tem, ou seja, permitir que a impressora realize a leitura, 

reconheça e indique os níveis de toner de maneira certa. 

Os cilindros também são encontrados no rol de seus produtos, cilindro é uma peça 

importante para projetar textos e imagens sobre o papel, sendo utilizado nas 

impressoras a laser, também encontramos esses cilindro nas marcas Brother, HP, 

Lexmark, Okidata, Sharp, Samsung e Xerox.  

A Valejet também conta em seus produtos muitos acessórios para sua impressora, 

como: absorvente de tinta, atuadores, bandejas, botão painel, buchas, cabos e flats, 

engrenagens do fusor, fita encoder, graxa, manopla, películas do fusor, rolete de 

entrada, rolo fusor, rolo pressor, unidade fusão, e etc. 

 

E muito mais 

A loja oferece um grande portfólio de outros itens, na parte de papéis temos: papel 

adesivo, papel arroz, papel de transfer, papel fotográfico, papel magnético, papel 

sublimático, papel sulfite, papel transparente e papel vegetal. Já nos itens de informática 

você encontra mouse, teclado, headset e mousepad. 

Na parte de papelaria você vai encontrar calculadoras, carimbos, capas e equipamentos 

para encadernação, espirais, polaseal, fragmentadores e os itens de escritório básicos. 

Embalagens e geral como caixas, equipamentos, fitas e etiquetas, sacos e envelopes. 

Já na sublimação, seguimento esse que tem crescido potencialmente a comercialização 

e uso nos últimos anos, é oferecido pela loja camisetas, canecas, chinelos, fita térmica, 

máscara, mouse pad, adesivo spray, acessórios, catalisador, papel para sublimação e 



transfer, plotter, prensa térmica, resinas, resistência para prensa, solvente, tintas para 

sublimação, entre outros. 

Agora você pode encontrar toda essa variedade de itens para seu escritório ou para sua 

casa no site Valejet, onde os produtos são vendidos, com ótimos preços e promoções 

e grandes ofertas especiais para você cliente. E tem mais, hoje aqui no Cupomzeiros 

você tem acesso a benefícios e cupons promocionais Valejet para tornar sua compra 

ainda mais vantajosa para você, e o seu bolso agradece. 

 

Comprar na Valejet é confiável  

Falamos de uma empresa séria, com valores e reputação. Carregando seus 21 anos no 

mercado com excelência, qualidade e comprometimento com você cliente.  

O site da loja foi desenvolvido com avançada tecnologia, focando na segurança e bom 

atendimento para seus consumidores. Onde todo o tráfego de dados é realizado com 

informações criptografadas, através do certificado SSL - Secure Socket Layer, 

garantindo que sua experiencia de compra seja realizada de maneira confiável e segura. 

E quando se fala em proteção de seus dados de cartão de crédito, contamos com o 

padrão de segurança PCI - payment Card Industry Data Security Standard, para 

proteger a transmissão dos dados de seus clientes. 

O site Valejet também é muito bem avaliado e posicionado dentro da plataforma   E-bit, 

certificando a satisfação dos consumidores e clientes nas lojas cadastradas. E não para 

por ai dentro também de outra plataforma bem popular, o famoso Reclame Aqui, a 

empresa é muito bem posicionada e com ótima avaliação na solução de suas possíveis 

demandas. 

 

Central de Atendimento 

A loja ainda conta com uma Central de Atendimento via telefone ou via email, que 

também garante ainda uma experiência de compra da maneira mais simples, segura e 

transparente por parte da empresa. Que pode te auxiliar com informações desde 

produtos, a uso do site, como realizar seu pedido, e o que mais você cliente precisar. 

O atendimento é prestado de segunda á sexta-feira das 08 horas da manhã ás       18 

horas da tarde, pelos telefones 0800 608 0164 e (11) 3090-7436, ou se preferir pelo 

email atendimento@valejet.com. 

 

Cupons promocionais Valejet 

Agora é hora de falar de benefícios e descontos para você cliente Valejet. Sim, meu 

amigo e amiga, aqui na Cupomzeiros, você encontra cupons promocionais exclusivos 

para usar em suas compras no site da Valejet.  

São ao todo 07 (sete) chances de você economizar dentro do site, aqui no Cupomzeiros 

são vários cupons diferentes para você usar em seus pedidos. 



Alguns exemplos são: o cupom EUQUERO que concede 15%OFF um mega descontão 

no valor final de sua compra dentro do site. Outro benefício que você pode encontrar 

aqui é o FRETE GRÁTIS VALEJET, liberando frete grátis para todas as compras acima 

de R$ 150,00 em qualquer item da loja.  

São várias opções para você cliente Valejet usar dentro do site, conforme seu desejo e 

necessidade de compra, tornando sua experiência ainda mais incrível. 

 

Como usar os cupons Valejet 

Para você sair na frente, e economizar ainda mais em seu pedido, vou ensinar como 

usar seus Cupons Valejet 

Primeiro você escolhe o cupom desejado aqui na nossa página Cupomzeiros, copia o 

código, como por exemplo o código promocional EUQUERO, e então você vai para o 

site da Valejet selecionando os itens e produtos desejados para compra. Quando 

terminar de selecionar seus produtos desejados, você vai até o seu carrinho de 

compras, e em cima do valor total do pedido, na área escrita         Cupom de desconto, 

você vai digitar ou colar seu código escolhido, por exemplo EUQUERO. E prontinho! Ali 

mesmo você verá o cupom ser aplicado sobre o valor total do seu pedido. 

È fácil e prático ganhar esse super desconto que a Cupomzeiros em parceira com a 

Valejet prepararam com tanto carinho para você. Aproveite! 

  

 

 

 


