
 

 

 

 

 

جاع االستبدال س�اسة    واالس�ت

جاع؟ وط االستبدال واالس�ت  ما�ي �ش

�ات خالل  جاع المش�ت اء، أو االستبدال خالل  7�مكن للعم�ل اس�ت اء،  14أ�ام فقط من تار�ــــخ ال�ش يوم من تار�ــــخ ال�ش
ائها وغ�ي  ط ان تكون البضاعة المرتجعة أو المستبدلة بحالتها األصل�ة عند �ش ي مستعملة و��ش  بحالته الغطاء الخار��

  . األصل�ة و�وجود الفاتورة االصل�ة

ائه ع�ب الموقع؟  ماذا لو أردت إعادة منتج إ� الف�ع بعد أن قمت ��ش

اە ع�� موقع   من تار�ــــخ  14إ� أحد الفروع، عل�ه أن �قوم بذلك خالل  مصنع األه�ي إذا أراد العم�ل إعادة منتج اش�ت
�
يوما

جاع، سوف يتم  التوص�ل، ع� أن ي المعرض. ما إن تتم معالجة طلب االس�ت
يتم تقد�م رقم الطلب لقسم خدمة العمالء �ض

جاع  ط أن �عود سبب االس�ت  إ� رسوم التوص�ل، ��ش
ً
إرجاع المبلغ إ� العم�ل من خالل بطاقته االئتمان�ة / مدى، إضافة

اء إ� سوء عمل المنتج، أما إذا كان السبب �عود إ� غ�ي ذلك، ف سوف �حصل العم�ل ع� المبلغ الذي دفعه مقابل �ش
 .المنتج فقط

جاع او االستفادة من الضمان؟  ماذا لو فقدت الفاتورة، هل هناك امكان�ة لالستبدال او االس�ت

جاع او إعادة طباعة الفاتورة (حسب س�اسة  لألسف ع��زي العم�ل بدون الفاتورة االصل�ة نعتذر عن االستبدال او االس�ت
ي حال اردت ذلك بمقابل ما�ي وسيتم ابالغك بذلك من قبل مركز الص�انةال

كة)، وسيتم إصالح الجهاز �ض  .�ش

جاع؟ ي االستبدال او االس�ت
ي / او ورق�ة، هل �مكنيف

ي هات�ف
 ماذا لو لدي صورة من الفاتورة �ف

ض لهذا الطلب  :هناك احتمالني

اء العاد�ة الصادرة من.1  .فهناك امكان�ة إلعادة طباعتها POS إذا كانت الصورة �ي لفاتورة ال�ش

ي حالة فقدانها من  (SAP) وتكون صادرة من (Sales invoice) اما اذا كانت فاتورة.2
فال �مكن اعادة طباعتها، و�ض

ك�ب ول�ن بدون اعادة طباعة  دون ان �صل الطلب للعم�ل يتم التأ�د برقم هاتف العم�ل عن موعد التوص�ل وال�ت
 .الفاتورة للعم�ل

ي معرض تابع ل
اء من معرض وأردت االستالم �ف كةماذا لو تم ال�ش ي �ي آخر؟ ل�ش

ي مدينة أخرى أو �ف
 ول�ن �ف

 .س�قوم موظفونا بمساعدتك بكل �ور

ماذا لو كانت ب�انات الفاتورة غ�ي واضحة، هل �مكن للمعرض إعادة طباعة الفاتورة مرة أخرى ألتمكن من االستفادة 
 من الضمان؟

الحاالت النادرة الحدوث، و �شكل عام �ستطيع المعرض اعادة طباعة هذە الفاتورة اذا وجد فيها اي ع�ب تعت�� هذە من 
كة. من طرف   ال�ش



 

 

 

 

 

 

ي ع�ب الموقع الخاص بوماذا لو كان لدي منتج 
ي قد قمت بتسج�ل ب�انايت

كةفقدت الفاتورة ول�يف ! هل ال�ش
ي االستفادة من الضمان؟

 �مكنيف

ط ان  ي لنعم ��ش
ويض كةتكون قد سجلت ب�انات العم�ل ع�� الموقع االل��ت ، وستتم مطابقة الب�انات ع�� مرا�ز ل�ش

 .الص�انة

اء من معرض واالستبدال من معرض اخر؟  هل �مكن ال�ش

جاع وط االستبدال واالس�ت ي ل�ش
ط ان �كون مستو�ض ي حالة وجود الفاتورة، ��ش

 .نعم �مكنك ذلك �ض

؟ميت �حق للعم�ل استحقاق ضما ي
 ن اضا�ف

ة الضمان بعدد أ�ام التأخ�ي  كة تمد�د ف�ت كة ف�جب ع� ال�ش  .إذا انت� الضمان والمنتج مازال لدى ال�ش

جاع لألجهزة ال�ه��ائ�ة/ الم�كان�ك�ة؟ وط االستبدال واالس�ت  ما�ي �ش

ي البد ان �صدر تق��ر من قبل ال
جاع الي جهاز كه��ايئ ي حالة رغبة العم�ل االستبدال او االس�ت

وك�ل ليثبت وجود �ض
ي المنتج

 .ع�ب �ض

 

ي 
ويف جاع ع�ب الموقع اإلل��ت  االستبدال واالس�ت

ي إلغاء الطلب قبل استالم المنتج؟
. هل �مكنيف ي ت رأيي  لقد غ�ي

وسنسعد بخدمتك او ارسال ب��د  920029900 إذا لم يتم شحن المنتج، ير�� االتصال بف��ق خدمة العمالء
ي ا�

ويض  nrf.saServices@: ال��ت

 :ا تم شحن الطلبإذ

�ك التوص�ل سوف �كون من الصعب إلغاء طلبك.1  .عندما يتم شحن الطلب من قبل �ش

�ك التوص�ل إللغاء الطلب.2 ي إلغاء الطلب وسوف نرفع الطلب ل�ش
 .ومع ذلك، أبلغنا عن رغبتك �ض

�ك ا.3  .لتوص�ل ورفض استالم الطلب بذكر األسباب�مكن أ�ضا الرد ع� اتصال �ش

 

 

 

 



 

 

 

 

ي إعادة بعض المنتجات؟
 لماذا ال �مكنيف

 :لألسف، ال �ستطيع إرجاع المنتجات التال�ة

ي فقدت التسم�ات األصل�ة أو األرقام التسلسل�ة، .1 ي تغل�فتها األصل�ة، والمنتجات اليت
المنتجات غ�ي المغلفة �ض

 .والملحقات المفقودة

 �ل . المنتجات الوطن�ة المصنعة حسب طلب العم منتجات محددة مثل: .2

ة إشعار اإلرجاع؟  ما �ي ف�ت

 .من تار�ــــخ االستالم يوما 14فقط من تار�ــــخ االستالم، أواإلستبدال خالل  أ�ام  7س�اسة االرجاع �ي خالل 

وط التال�ة إلرجاع المنتجات بنجاح  :ير�� مالحظة أنه �جب است�فاء ال�ش

 . فقط من تار�ــــخ االستالم ا�ام 7يتم إرجاع المنتج خالل .1

ي العلبة األصل�ة مع البطاقة والملصقات األصل�ة�جب أن �كو.2
 . ن المنتج �ض

 . �جب أن �كون المنتج غ�ي مستخدم و�جب أن �كون الغالف محكم.3

ي الحصول ع� كامل المبلغ؟
 هل �مكنيف

ي التصنيع، تلف عند التسل�م أو �سل�م المنتج خا�ئ فلن يتم 
ي المنتج أو ع�ب �ض

إن تم ارجاع المنتج نت�جة خلل �ض
ي تحم�ل العم�ل أ

 .ي رسوم شحن أو رسوم تح��ل م��ض

تب ع� العم�ل دفع رسو ي حالة ارجاع المنتج ألسباب أخرى (أي �حتاج العم�ل تبدل المنتج أو غ�ي رأ�ه) سي�ت
م �ض

 .% من ق�مة المنتج8بأن الت��د التكلفة عن  الشحن أو رسوم التح��ل البن�ي 

؟ ي استعادة أموا�ي
 ميت �مكنيف

اؤها باستخدام بطاقة االئتمان بالنسبة إ� ي يتم �ش  :الطلبات اليت
ي  سيتم إرجاع المبالغ المدفوعة إ� بطاقتك

 .يومـا 20غضون أقصاە �ض

كة إرجاع المبالغ من  مسداد: سيتبالنسبة ا� الطلبات باستخدام  ي ال�ش
إ� حساب العم�ل عن ط��ق التح��ل الم��ض

 .بعد أن يزودنا العم�ل بب�اناته

 ماذا لو لم یتم االستالم من قبل العمیل ؟
  

 400تأخیر  یوم 30عن كل ,للمنتجات المطلوبة  للمتر المربع  یتم احتساب رسوم ارضیات 15في حال عدم استالم العمیل لمدة تزید عن 
  لایر سعودي.


