رپسش و پاسخ
-1شرایط مرجوعی کاال رد پخش فتوحی هب هچ صورت میباشد؟
کاالی خریدا ری فقط با اراهئ افکتور و با کسر  %11و حدا کثر ات  11روز اقبل ربگشت یا تعویض میباشد.ره گوهن اعتراضنسبت هب کاالی خریدا ری شده اعم از  :تفاوت رنگ  ،اختالف ابعاد قبل از نصب اقبل ربرسی می باشد.خریدا ر میبایست کاالی خود را هب مدت  11روز از انبار خارج کرده رد غیر این صورت مسئولیت هب عهده خریدا ر میباشد. -2چرا هب هن گام مرجوعی کاال  %11کسر میگردد؟
بدلیل اتالف وقت رپسنل انبار و حق الزحمه کارگران این مبلغ کسر میگردد.بهتر است مشتریان گرامی رد هن گام خرید تمامی دقت خود را رد انتخاب ب کار برند و اندا زه اهی
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دقیق ل نصب را رد اختیار داشته باشند.
 -3آیا پس از خرید کاال رد صورت تعویض کاال با کاالی دیگر % 11کسر میشود ؟
رد صورتیکه پس از صدور افکتور و خارج نکردن کاال از انبار مشتری از طرح انتخابی خود پیشمان شده و بخواهد نوع کاال خود را تعویض و یا کامل مسترد نماید  %11از افکتور وی کسر
نمیگردد ولی رد صورتیکه کاال خریدا ری شده بارگیری و ارسال گردد) از انبار خارج شده باشد (هب هن گام مرجوعی یا تعویض کاال زهینه ی  %11از میزان کاالی استردادی کسر
میگردد.
 -4آیا کلیه ی کاال اهی خریدا ری شده ام کان مرجوعی دارند؟
کاالاهی خریدا ری شده طبق ضوابط بیان شده رد پاسخ شماره  1اقبل عودت یا مرجوعی میباشد هب اانثتسء کاشی و سرامیک اهیی هک دارای ردهج 5و یا بصورت فلهرعهض میگردد .هب
چیه عنوان اقبل تعویض یا مرجوع نمیباشد.

 -5آیا کاشی و سرامیک اهی شکسته اقبل مرجوع یا تعویض میباشد؟
کاالی فروخته شده رد انبار با نظارت مشتری ربای وی بارگیری و تحویل داده میشود چنانچه قبل از خروج کاال از انبار کاالیی دارای لکشم بوده باشد ام کان تعویض میباشد ولی پس
از خروج کاال از انبار پخش فتوحی چیه گوهن مسئولیتی رد این مورد ندا رد .اما زمانیکه کاالی فروخته شده توسط بارربی پخش فتوحی ربای مشتری یا نماینده وی تحویل گردد رد صورت
مشاهده کاالی معیوب میتواند آرنا هب راننده تحویل داده و با اخذ رسید از ایشان هب پخش فتوحی مراجعه نموده و کاالی سالم تحویل گیرد.
 -6زهینه ی حمل کاالی خریدا ری شده با هچ کسی است ؟
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کاالی فروخته شده هب مبنای تحویل ردب انبار میباشد و رد صورت ارسال کاال هب ل مشتری زهینه ی حمل بعهده مشتری میباشد.
 -7آیا کاال اهی خریدا ری شده دارای ضمانت میباشد ؟
کاالاهیی از قبیل  :شیرآالت،هود،گاز رومیزی و  ...هک دارای کارت گارانتی بوده دارای ضمانت میباشد هک ش کرت گارانتی کننده مسئولیت آرنا عهده دار میباشد.
ولی کلیه ی شیر آالت دارای ضمانت  5ساهل بدون قید و شرط از پخش فتوحی میباشد هک هب هن گام رهنوع اریادی تعویض میگردد.
اقبل توهج مشتریان گرامی هک کاشی و سرامیک دارای چیه گوهن ضمانتی نمیباشد.

