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 "شرایط و چگونگی عودت کاال توسط مشتری به چه صورت است؟"

 

 روز ضمانت بازگشت کاال چه شرایطی دارد؟ 7استفاده از 
 

 اگر کاالی خریداری شده، ایراد یا اشکال فنی داشته باشد: -1

 

  روز پس از دریافت کاال، به ملومالز اطالع داده شود.  7حداکثر تا  ایراد یا اشکال فنی باید 

  روز مهلت استفاده، نگهداری شود و از  7الزم است کارتن و جعبه اصیل محصوالت تا پایان

ی آن جدا خودداری شود.   دور ریخت 

  امکان پذیر است که کاال در کارتن یا جعبه اصیل خو 
 
د به استفاده از این رسویس تنها در صورت

 ملومالز بازگردانده شود. 

  ی توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصیل کاال و یا برچسب زدن یا نوشت 

ی خواهد برد.   پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بت 

   خط و خش و مانند آن روی بدنه ،
ی

کاال و قطعات این رسویس اشکالهای فنی و ظاهری )شکستگ

( که در اثر استفاده نادرست کاربر از کاال ایجاد شود، را شامل نیم شود. استفاده نادرست  تزئینی

، نصب و راه اندازی، تنظیمات، کاربرد  پس از تحویل کاال مواردی مانند حمل و نقل و جابجاتی

چه غث  معمول، نگهداری و استفاده ی غث  و متفاوت با توصیه سازنده کاال )قی د شده در دفث 

 راهنمای کاال( را شامل یم شود. 

 

 

 فروشگاه تیسا با اطالعات وب یزیکیظاهر ف ایشده از نظر مشخصات  یداریخر یاگر کاال -2

 :داشته باشد رتیمغا
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  کاال، به   افتیساعت پس از در  24 یطثر حداک د یاقالم همراه کاال ، با یکس   ا ی رتیوجود مغا

 اطالع داده شود.  لیمیا ا یتلفن  قیواحد خدمات پس از فروش ملومالز از طر 

 قابل مشاهده است، مثل  و باز کردن کارتن و بسته بندی آن بدون استفاده از کاال  رت،یاگر مغا

خود باشد و از آن استفاده  هیاول طیارس  کاال در   د یبدنه، با یمشخصات درج شده رو  ا یرنگ 

 نشده باشد. 

  یمش د یعکس محصوالت جهت اطالع و کمک به خر است و از آنجا که ممکن است در پاره  ث 

کرد.   رتیاعالم مغا توانیباشد به استناد آنها نم تهداش تی تفاوت ها  اصیل یبا کاال اتییجز  یا

 است.  تیسا درج شده در وبنی در مشخصات کاال، مشخصات ف رتیمالک وجود مغا

   
 
 یوجود دارد، امکان رس یبدون باز کردن بسته بند رت،یمغا صیکه امکان تشخدر صورت

ی
به  دگ

 ث  درخواست مش
 
 هیو اولبندی اصیل  بسته ا ی نالیممکن است که کاال از حالت اورج ی در صورت

 . خود خارج نشده باشد 

   
 
ممکن  بندیاقالم همراه تنها با باز کردن بسته  یو کس  رتیمغا صیکه امکان تشخدر صورت

ی آن جدا  شود و از دور  یمحصوالت نگهدار  و جعبه اصیل باشد، الزم است کارتن  یخوددار  ریخت 

 شود. 

  سرسوی نیاستفاده از ا  
 
خود به  جعبه اصیل ا یاست که کاال در کارتن  ر یپذامکان  تنها در صورت

ی  ا یزدن  ملومالز بازگردانده شود. برچسب کارتن   یرو  یگر یهر مورد د ا یآدرس  حات،یتوض نوشت 

ی کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از ب  پاره و مخدوش ا یکاال و   اصیلجعبه  ا ی ت 

 خواهد برد. 

 

 اگر کاالی خریداری شده، آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد : -3

 یگف راد یا ا ی بیآس ی فروش  اال، به خدمات پس از ک  افتیساعت پس از در  24 یط ثر حداک د یبا ث 

 اطالع داده شود.  لیمیا ا یتلفن  قیز از طر ملومال

   ی خیشود و از دور ر  یمحصوالت نگهدار  کارتن و جعبه اصیلالزم است . گردد خودداری  آن جدا ت 

 امکان پذیر است که کاال در کارتن یا جعبه اصیل خود به 
 
استفاده از این رسویس تنها در صورت

ی توضیحات،  کارتن   یرو  یگر یهر مورد د ا یآدرس  ملومالز بازگردانده شود. برچسب زدن یا نوشت 

ی استفاده از ضمانت بازگشت را از بپاره و مخدوش کردن آن، امکان  ا یکاال و   جعبه اصیل ا ی  ت 

 خواهد برد. 
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 اگر مشتری از خرید خود منصرف شود :  -4

 

دخل و  چگونهیکه باز نشده باشد، ه ی گیردتعلق م ییبه کاال یو درخواست مرجوع دی: انصراف از خر 1توجه بند 

 ینامکان مرجوع کردن را از ب نک،یریو ش ومیوک لونینا تیپلمپ، برچسبها و ح ه،یاول یبند تصرف، باز کردن بسته

 اگر از کاال استفاده نشده باشد. تیخواهد برد ح

صرفا متعلق شرایط داد کاال طبق تراست، حق اس نیآنال شیفرو  خرده تیوبسا کی: از آنجا که ملومالز 2 بندتوجه  

است و شامل حق  داریبا هدف مصرف خر ریکاال به تعداد، مغا کیسفارش )کننده است  همان مصرف ای تریبه مش

 .(شودینم ترداداس

 د ییخود شده و سفارش را لغو نما لیپروفا ارد و  د یتوانیاگر هنوز سفارش ارسال نشده باشد، م . 

    کارشناس خدمات پس از   د ییحالت، برگرداندن کاال پس از تا نی" در ا  1با استناد به "توجه بند

 
 
ایط اولیه خود است که کاال باز نشده باشد،  ر یامکانپذ فروش، تنها در صورت )پلمپ(  در رس 

اقالم همراه آن، ارسال شود. همه ملزومات و  اهاز آن استفاده نشده باشد، و به همر  باشد،

ی همچن ی همراه آن ن هیفروخته شده باشد، بازگرداندن هد هیاگر کاال به همراه هد ت  است.  الزایم ث 

و با توجه به لزوم  استفاده شخیص ا یخاص  تیماه لیکه به دل  تی الزم به ذکر است کاالها 

 بند خارج هستند.  نیشوند، از شمول ا ادهبازپس د توانند ینم ن  بهداش لیمسا تیرعا

امکان  حن  در بسته بندیکاال،   هیاول طایرس   ث  در یکه هرگونه تغ  د یتوجه داشته باشلطفا 

ی  نیاستفاده از ا  خواهد برد.  رسویس را از بت 

ی همچن یارسال کاال به عهده مش د،یدر صورت انرصاف از خر  ت   ود. خواهد ب ث 

 

 اگر در اثر حمل و نقل، آسیب دیدگی ایجاد شده باشد :  -5

 بیآس  
ی

ز فروش ملومال کاال، به خدمات پس از   افتیساعت پس از در  24 یط ثر حداک د یبا دیدگ

 اطالع داده شود. 

  حمل و  یکتهارس  از  کیبه هر  لیو استاندارد همه مرسوالت، تحو  منیا یبند با توجه به بسته

هر گونه حادثه در  بروز است که  نی مع نیبه انتخاب کاربر و اعالم بارنامه مرسوله به ا تث  نقل مع
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کت  به عهده لیهنگام حمل و تحو  کت د ییز تنها در صورت تاحمل و نقل است و ملومالرس   رس 

انخسارت را ج ،امور  لیتسه یحمل کننده سفارش و در راستا  . کند   یم ث 

  ی آن جدا خودداری گردد  الزم است کارتن و جعبه اصیل . محصوالت نگهداری شود و از دور ریخت 

 امکان پذیر است که کاال در کارتن نیاستفاده از ا
 
خود به  جعبه اصیل ا ی رسویس تنها در صورت

ی نوش ا یزدن  ز بازگردانده شود. برچسبملومال کارتن   یرو  یگر یهر مورد د ا یآدرس  حات،یتوض ت 

ی استفاده از ضمانت بازگشت را از بپاره و مخدوش کردن آن، امکان  ا یکاال و   جعبه اصیل ا ی  ت 

 خواهد برد. 

   یکه مش  به همان شکیل د یو متعلقات آن، با ن  و همه لوازم جان دهید بیآس یکاال  لیتحو  ث 

کت گرفته است به همراه صورت جلسه رسیم س از به خدمات پ ،حمل کننده و فاکتور  رس 

 . گردد ز ارسال  ملومال فروش

 در صور 
 
یم، در لحظه قابل مشاهده باشد، بیکه آس  ت ی   لیاز تحو  تواند یم شث  مرسوله  گرفت 

 ز بازگردانده شود. و ارسال مجدد به ملومال ریسکند تا جهت بر   یخوددار 

 

که کاال خارج از در صورتی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش،  یمرجوع یکاالها سیپس از برر

. شودیارسال م تریمش یداده شود، برا صیتشخ رادیمرجوع شده باشد و بدون ا تیضوابط مقرر در سا

 ورتماه بص کیمزبور به مدت  یکاال راد،یسالم و بدون ا یکاال لیاز تحو تریدر صورت استنکاف مش

مهلت ملومالز در قبال  نیا یاماند و با انقضمی  یامانت نزد ملومالز در واحد خدمات پس از فروش باق

 نخواهد داشت.یتی مسئول چگونهیمفقود شدن آن ه ایوارده بر آن  یانهایکاال و ز

 
نن  ملومالز با  در صورت نیاز به توضیحات و راهنماتی بیشث  یم توانید با واحد پشتیباتی فروشگاه اینث 

 تماس حاصل فرمائید.  021 – 26415917شماره تماس  
 

 

http://www.melomalls.com/

