
 

 بسمه تعالی

ی های کشاورز انی در حوزه تامین و توزیع نهادهرس خدمتنظیر در امر تجربه بی  سال هاکه پس از   مجموعه بزرگ و پر افتخار شرکت بازرگانی تامین نهاده ایران
اینک با  ، استاورزی انجام وظیفه کردهـتبر کشهای معتـ ات و شرکـ، موسس دیـای تولیــه، واحد   اورزانـ... در کنار کش ، ادوات و ، بذر ، کود شامل سم

های کشاورزی بر یکپارچه توزیع نهادهبه روز و فروش  سیستم یبا بنیان گذار ها، وند پیشرفت فناوری در تمامی حوزه بر عوامل موثر بر بازار و با توجه به ر تحقیق
مجموعه را   شتر و بهتر به تمامی همراهان اینسعی در خدمت هرچه بی ، ایجاد دپارتمان آیتی قدرتمند و نیز ورود به رقابت حساس در زمینه ی برندینگ، ITمبنای 
 دارد. 

ین راستا ضمانت برگشت کاال را در دستور کار خود گنجانده تا  را برای به دست آوردن رضایت مشتری می نماید و در هم تمام تالش خود نهاده ایرانسازمان تامین 
 مصرف کنندگان با کمال اطمینان و آرامش محصوالت خود را خریداری نمایند. 

........... به ط به فاکتور ...وسیله آنالیز اقالم مربون . لذا بدیو آنالیز می باشدت یی سازمان دارای گارانتی کتبی کیفی ه های موجود در سبد کاالاقالم و نهادتمامی 
 روز کاری مقرر گردیده است .  30مدت 

 شرایط بازگشت کاال : 

 .اطالع داده شود سازمانساعت به 48وجود اشکال یا ایراد فنی در محصول باید حداکثر ظرف  •

 .الزم است کارتن و جعبه اصلی محصوالت تا پایان تایین تکلیف شدن محصول ، نگهداری شود و از دور ریختن آن جدًا خودداری شود •

 .بازگردانده شود سازمانپذیر است که کاال در کارتن یا جعبه اصلی خود به استفاده از این سرویس تنها در صورتی امکان  •

پاره یا مخدوش کردن کارتن محصول و... باعث خارج شدن این کاال از شرایط گارانتی میشود. در صورت لزوم، توضیحات  نوشتن توضیحات ، برچسب زدن ، •
 .ای بنویسیدخود را پشت فاکتور خرید یا قطعه کاغذ جداگانه 

 .شوداربر از کاال ایجاد شود، را شامل نمی های فنی و ظاهری )شکستگی، خط و خش و ... ( که در اثر استفاده نادرست کضمانت برگشت کاال اشکال  •

 . باشد در نظر گرفته شده شامل ضمانت برگشت کاال نمیان برای مشتری سازمانالزم به ذکر است مواردی که به صورت هدیه یا اشانتیون از طرف  •

ال تغییر در سبد خرید، و تغییر مبلغ فاکتور به دالیل  در صورت خرید اعتباری )استفاده از کد تخفیف( پس از نهایی شدن سبد، از نظر قانونی امکان اعم •
هد شد و امکان  انصراف از خرید، حذف یا تغییر کاال یا تعداد کاال وجود ندارد و اگر مشتری درخواست هرگونه تغییری را داشته باشد، کد تخفیف باطل خوا 

 .برگرداندن مبلغ آن وجود ندارد 

 توجه  مهم : 

پس از بررسی کاال های مرجوعی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش سازمان ، در صورتی که کاال خارج از ضوابط و چهارچوب های ضمانت نامه مقرر  مرجوع 
شده باشد و بدون ایراد تشخیص داده شود، برای مشتری ارسال می شود. در صورت استنکاف مشتری از تحویل کاالی سالم و بدون ایراد، کاال مزبور به مدت یک ماه 

بصورت امانت نزد  سازمان در واحد خدمات پس از فروش باقی می ماند و با انقضای این مهلت  سازمان در قبال کاال و زیان های وارده بر آن یا مفقود شدن آن  
 هیچ گونه مس ولیتی نخواهد داشت. 

 درخواست خود را چطور به خدمات پس از فروش اطالع دهید؟ 

 از طریق تماس با واحد بازرگانی سازمان به شماره 05138652312 درخواست خود را اطالع دهید . 

 ذکر شماره پیگیری سفارش در هر یک از روش های باال ال زامی است . 

 

 ه ایران نهاد  تامین ، توزیع و توسعه انحصاری شرکت  سازمان تامین

 زـت و آنالی ـی کیفیـه کتبـ ت نامـمانض
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