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 رسول اصفهان محصوالت شرکت خرید از فروشگاه اینترنتی  قوانين و دستورالعمل

  )قالی سليمان(

 

 و سپس، دستوالعمل پایين را با دقت مطالعه  قالی سليماناز قبل از هر گونه درخواست و ثبت سفارش خرید 

  .نسبت به خرید اقدام نمایيد

 

نظر خود، فرم سفارش را با اطالعات صحيح و به طور کامل تکميل کاربران باید هنگام سفارش کاالی مورد  .1

 .بدیهی است درصورت ورود اطالعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پيگيری و تحویل نخواهد بود کنند.

 .شرایط خرید فقط نقدی وعرضه مستقيم می باشد . 2

 وب، مقطوع می باشد .ستاگرام شرکت مصو این فروشگاه  اینترنتیقيمت های مندرج در 

 تمام شهرهای ایران  به اصفهانهزینه ارسال کليه فرش های درخواستی به تمام نقاط ایران از کارخانه در شهر. 3

 است.شرکت قالی سليمان عهده  بر

 روز 11 الی روز 3از  در انبار موجوده باشدفرش در صورتی که  استان های کشور تمامزمان ارسال کاال در  .4

زمان  اشدفرش ب اگر نياز به توليد و قابل تغيير می باشدنسبت به هر شرایطی این مدت و  باشد متغير می کاری

 .باشد مدت زمان اعالم شده تقریبی میو نياز خواهد بودبرای ارسال  ریتبيش

الزم به ذکر است افزودن کاال به سبد خرید به معنی رزرو کاال نيست و هيچ گونه حقی را برای مشتریان ایجاد .5

 نمی کند. 

واهد خامکان پذیر سبد خرید  در همچنين تا پيش از ثبت نهایی، هرگونه تغيير از جمله تغيير در موجودی کاال

 شد. 

رید قطعی دارند، به ویژه درباره کاالهای ارائه شده تحت عنوان بنابراین به مشتریانی که تمایل و تصميم به خ

که دارای محدودیت تعداد هستند، توصيه می شود در اسرع وقت سفارش خود را نهایی کنند تا با اتمام  کوپن دار

 موجودی یا تغيير قيمتی کاالها روبرو نشوند. 

 

سفارش خود را دریافت کنند و  دران کد سبد خرییی می شود که کاربشایان ذکر است سفارش تنها زمانی نها.6

 هيچ گونه مسووليتی نسبت به کاالهایی که در سبد خرید رها شده است، ندارد. قالی سليمانبدیهی است که 



2 
 

، مبلغ پرداخت  توليد فرش یا عدمر صورت بروز مشکل در پردازش نهایی سبد خرید مانند اتمام موجودی . د7

 کاری به حساب مشتری واریز خواهد شد. روز6شده تا  

  

 طیشرا کاال لیتحو از پس روز 7 تا حداکثر شده یداریخر یکاال ضیتعو صورت در که ديباش داشته نظر در .8

 باشد؛ یم سريم ریز در شده اشاره  مهم نکات تیرعا با فقط و باشد یم ریپذ امکان ضیتعو

ثل م و کامالً باشدو پارگی  یزدگ و بيآس چگونهيه بدون و بوده سالم و حيصح که یصورت در کاال( 1 مهم نکته

 . شود یم ضیتعو باشدزمان تحول 

 .باشد یم یمشتر خود عهده بر یضیتعو یکاال نقل و حمل نهیهز(  2 مهم نکته

 ونهگ چيه مانيسل یقال شرکت و باشد ینم ریپذ امکان داًياک شده داده سفارش کاال نهیهز پرداخت(  3 مهم نکته

 .ندارد شده داده سفارش یکاال نهیهز پرداخت قبال در یتيمسوول

 

ضمن احترامی که برای حریم شخصی مشتریان قائل است، برای خرید، مشاوره  قالی سليمانروشگاه اینترنتی ف .9

سایت نظير خبرنامه، اطالعاتی را از کاربران درخواست می کند تا بتواند خدماتی یا استفاده از برخی امکانات وب

 امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد.

و ، شماره کارت ملی آدرس، شماره تلفنخانوادگی، نام  نام وبرای پردازش و ارسال سفارش، اطالعاتی مانند  

 .ایميل مورد نياز است

قانونی و مبتنی بر قوانين تجارت الکترونيک صورت می  قالی سليمانروشگاه اینترنتی فکليه فعاليت های  .11 

ممکن است برای ارتباط با مشتریان، بهينه سازی محتوای  قالی سليمانروشگاه اینترنتی فگيرد. همچنين 

رسانی رویدادها و اخبار، خدمات و سایت و تحقيقات بازاریابی از برخی اطالعات استفاده کند و برای اطالعوب

 .ها، برای اعضای وب سایت، ایميل یا پيامک ارسال نمایدسرویس های ویژه یا پروموشن

خطای تغيير رنگ در نمایشگر  درصد ۰۱ بودن فروش شرکت برای تمامی محصوالتبا توجه به غير حضوری  .11

 .شود نمی کاال داشتن بيع مشمول تحویل هنگام کاال رنگ تغيير درصدی ۰۱الی  ۵ منظور شده فلذا اختالف

 کنترل مراحل تمام کارخانه از خروج از قبل شودیم انجام آن کامل  سفارش ثبت تیسا یرو بر که ییکاال. 12

 ارسال دارانیخر یبرا و حمل سالم و حيصح طور به و کرده یط یباال نظارت تحت و کامل صورت به را تيفيک

 .گردد یم
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اکم رنگ، ابعاد  ، تر از اعم فاکتور موارد کليه آنالین صورت به سفارش ثبت مشتری ملزم است که در هنگام .13

از ثبت فاکتور و تایيد اینترنتی کليه مسئوليت سفارش به عهده عد ب و نمایند مطالعه را و شانه فرش و طرح فرش

 .ایشان می باشد

 

 توليدی رسول اصفهان )قالی سليمان( شرکت


