پیوست شماره  )6قوانین چیگِل برای فروشندگان– فصل مدیریت عودت و مرجوع نمودن سفارش
در سفارشات خُرد داخلی و خارجی
قابلقبول باشد.فروشنده مرجوع کردن کاال و یا تعویض کاال را
مینمایند عودت کاال تا  15روز از زمان تحویل آن به مشتریان 
طرفین توافق 
تحت شرایط زیر پذیرفت :
تاریخمصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کاال و توصیفات آن نباشد.در این
دادهشده توسط فروشنده معیوب ،
 .1کاالی تحویل 
میدهد و فروشنده در ظررف سرهروز کراری پرس از
شرایط ،مالکچیگِلپس از وصول کاال از مشتری ،آن را به فروشنده عودت 
دریافت آن ،کاالی معیوب و یا متفاوت با سفارش را مطابق انتخاب مشتری تعویض نمروده و مجرددامطرابقبرادسرتورالعملوبرر
مینماید.چنانچه کاال به علت کمبود موجودییاهردلیلدیگری ،قابل
اساسنوعسفارش(داخلی /خارجی) کاالیجدیدراارسال 
تعویض نباشرد ،فروشرندهاعر مریدارد ومالرکچیگِرلازمحرلمطالبراتفروشرنده،وجرهدریافرتشردهازمشرتریراعرودت
میدهد(عودتوجهبردوروشاست،شارژاعتبارمشتریدرسامانهجهتخریدیاحوالهبانکیپول).دراینشرایط(عد تامینکراال
تصمیمگیریخواهدشد.

توسطفروشنده) مطابقباقوانینمندرجدرپیوستشماره6
ت داده شرود.ایرن
استفادهشده باشد (آکبند) به هر دلیل توسط مشتری نهائی باز پس و یا عرود 

 .2کاال در شرایط نو بدون اینکه از آن
میآیدکهمشتریدرخریدکاالدقتنکردهواشتباهاتقاضاثبتنمودهاست.در این شررایط مطرابق درخواسرت
شرایطوقتیپیش 
مشتریوپسازدریافتکاالازمشتریتوسطفروشندهواطمینانازآکبندونوبودن،مالکچیگِلازمحلمطالباتفروشنده،وجره
تدوینشدهومالرک
بینالمللیدرتجارتخردآن ین 
میدهد.اینشرایطبراساسقوانین 
دریافتشدهازمشتریرابه ایشانعودت 
میباشند.
بینالمللی 
چیگِلوفروشندههردوملز بهاجرایاینقانون 
دادهشده از/به مشتری ،موارد به شرح ذیل است:
حملونقل سفارشات عودت 
 .3در رابطه با هزینه 
حملونقل عودت سفارشات بر عهده فروشندهاست که عودت کاال ناشی از کاالی معیوب و یا
هزینههای 

 oتنها در صورتی
ناقص و یا ارسال کاالی مغایر با سفارش مشتری (رنگ ،سایز ،مدل و غیره) باشد.در این صورت بره ازای هرر سرفارش،
هزینههای ارسرال

مالکچیگِلدقیقامعادلهزینهحملدریافتشدهازمشتریرا،ازمحلمطالباتفروشنده جهت کلیه
میدهد
بهمشتریعودت 
حملونقل عودت سفارش شامل حرال فروشرنده
هیچگونه هزینه 
درصورتیکه عودت کاال ناشی از قصور فروشنده نباشد ،

 o
همانطرورکرهدر
نخواهد شدوخریداربایدمسئولیتپرداختهزینهحملرأساعهدهداردشود.ضمنادراینشرایطکاال 
باالشرحدادهشد،بایدآکبندباشد.
شایانذکر است که در رابطه با ایرن
میباشد ،به شرح جدولزیر است .
آنها موردقبول ن 
 .4گروه کاالهایی که عودت سفارش در رابطه 
قابلقبول خواهد بود.
گروه کاالها ،کنسل شدن سفارش (قبل از دریافت کاال توسط مشتری) برای فروشنده 
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