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شروط البيع واالستالم والمرتجـع
عمــالئـنـا الـكــرام حرصًا منا على رضاكم وخدمتكم بشكل أفضل

نتمنى منكم قراءة هذه الشروط لمعرفة حقوقكم وحقوقنا ليحصل

التعاون بين الطرفين ونكون عند حسن ظنكم بنا :

- إن فتـرة تخـزين البضـاعة بمستودعاتنا بعد شرائها 60 يوم من تاريخ الفاتورة

ويتحمل العميل مبلغ 5% من قيمة الفاتورة لكل شهر لقاء تخزينها. 

- التوصـيل لموقع العميل يتمم داخل مدينة الـرياض فقط بحيث يكون مبلغ

الفاتورة أكثر من 3000 ريال  

- يتـم توصيل البضـاعة خـالل فترة من 3 ايـام الى 7 ايـام من تاريخ الفـاتـورة

وحـسـب جـدول التوصيـل لمستودعاتنا وفي حـال تجـزئة التوصـيل يتـحمل

 العميل قيمة كل رد حسب عدد مرات التوصيل.   

- عند االتـصـال بالعـميل من قـبل مستودعـنا وعـدم رد العميل على االتصال

او الشخص المفوض باستالم البضـاعة يتم تأجيل موعد التوصيل لـيوم آخر.    

- تنزيل البضاعة يكون امام منزل العميل فقط ويجب أن يكون الطريق ممهدًا

وسهل الوصول حفاظ على سالمة بضاعتكم .    

- تنتـهي مسؤوليتنا عن البضاعة بمجرد توقيع العميل على استالمها وال نقبل 

اي شكوى بعد استالمها .    

- يتم قبول مرتجعات البضاعة خـالل 30 يوممن تاريـخ الفاتورة عند ارجاع كامل 

الفاتورة خالل المدة المتفق عليها بعد استالم البضاعة يخصم 10% من قمية 

الفاتورة اجور نقل وعمالة .    

- لسنا مسـؤولين عن حساب الكميات او المقـاسات او المخططات في حـال

نقص الكمية عن الواقـعية يتم تسجيل الفاتورة اما بالمتر او بتعبئة المصنع 

للكرتون وتحتسب الكمية حسب تسجيل المصنع. 
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اما في حالة إرجاع جزء من الفاتورة

- فيجب على العميل تسليمها في مستودعنا .    

- يتم استرداد قيمة الفاتورة المرتجعة بعد ثـالث أيـام مـن تاريخ إرجاعـها.    

- يجب اتباع نصائح المصانع في التركيب ولسنا مسؤولين عن أية أخطاء

ناتجة عن سوء التركيب .    

- لنا الحق برفض إرجاع البضاعة إذا كانت في غير الحالة التي سلمت بهـا.    


