
األحام والشروط
 

معلومات:
  .0

اذا كنت تعان من اي امراض ننصحك باالشتراك من خالل اخصائية التغذية لعيادات دايت واتشرز.  .1

الزيارات االسبوعية للمتابعة مع االخصائية بناء عل الوقت المسجل ف بطاقة المواعيد للمشتركين مع
االخصائية. 

.2

 .لليوم التال الصندوق ه وجبة الفطورالموجودة ف .3

اوقات استالم الوجبات من الفروع : من السبت ال الخميس من 10 صباحاً ال 8 مساءا – يوم الجمعه 1:30
ظهراًال 4:30 مساء واذا لم يتم حضور العميل يتم اتالف الوجبات بعد 48 ساعة . 

.4

اي تعديل او تغير عل موقع التوصيل للوجبات او السعرات الحرارية او طلب توقيف او اعادة االشتراك سيتفم
تفعيلها بعد 72 ساعه من استالم الطلب عن طريق ارسال رسالة نصية او واتسأب عل الرقم 0554812764

محدد فيها تاريخ التوقيف واالعادة بالتقويم الميالدي. 

.5

سيتم اعتماد اي طلبات يتم تقديمها يوم الجمعه بدأ من يوم السبت وذلك لونه عطله رسميه.  .6

االسبوع االول لدى العميل ليس بالضرورة نفس االسبوع االول عل المنيو .  .7

عند االشتراك بالبرنامج ( الصباح ، المسائ ، غداء العمل ) فان السعرات الموضحه تون الحتياجك لليوم
كامل ولن سيصلك جزء منها . 

.8

عند اعادة االشتراك يرج ابالغ خدمة العمالء بآخرتعديل عل االشتراك قبل التوقيف.  .9

ف حالة رغبة العميل لخدمة التوصيل يرج ارسال الموقع عن طريق خدمة الواتساب عل الرقم
0554812764 موضح فيها رقم واسم المشترك وتاريخ بداية االشتراك علما ان االشتراك لن يفعل حالة عدم

استالم الموقع قبل يومين عمل. 

.10

   كل ح له وقت محدد من قسم الحركه مواعيد التوصيل من 6 صباحا ال 4 مساءاً مع احتمالية زيادة او
نقصان ساعتان عل الوقت المحدد للمناطق. 

.11

يحق للعميل اختيار موقعين للتوصيل خالل مدة االشتراك واذا رغب العميل بالتوصيل ال موقع اخر سيتم
توجيه الصندوق ال محالت دايت واتشرز االقرب لموقع التوصيل . 

.12

تحدد مواعيد التوصيل من قبل قسم الحركة طبقاً لمواعيد وخطوط السير للمناطق.  .13

ف حالة وصول السائق ال موقع التوصيل ولم يجد احد الستالم الوجبات ( يمنع ترك الصندوق عند الباب)
سيتم تسليم الصندوق ال اقرب فرع لموقع العميل وسيتم اخطار العميل والتواصل معه واذا لم يتم حضور

العميل يتم اتالف الوجبات بعد 24 ساعه.

يتم استقبال المالحظات والشاوى من خالل خدمة العمالء باالتصال عل الرقم المجان 8007552222 او
واتسأب عل الرقم 0554812764 من االحد ال الخميس من 9 صباحاً ال 8 مساء والسبت من 9 صباحا

ال 7 مساء علما ان الجمعة عطلة رسمية.

.14

 
سياسة االلغاء:

 .حالة رغبة العميل بايقاف االشتراك مدة االيقاف 3 شهور بحد اقص ف .1

اليحق للعميل الغاء االشتراك:                  a. بعد مرور 5 ايام من بداية االشتراك لالشتراكات الشهرية
                 b. بعد مرور 3 ايام من بداية االشتراك الشتراكات االسبوعين وال 20 يوم

                 c. اشتراكات االسبوع و5 ايام 

.2

ال يسمح باسترجاء مبلغ االشتراك خالل العروض او الخصومات.  .3

يتحمل العميل الرسوم اإلدارية ف حالة اإللغاء (10٪) من المبلغ المدفوع.  .4

ف حالة الرغبة بالغاء االشتراك يتم تفعيل طلب االلغاء بعد 72 ساعه ويون للعميل الحق باسترداد باق المبلغ
بعد 15 ال 20 يوم من تاريخ اعتماد االلغاء. 

.5



األحام والشروط
ف حال رغب العميل ف إلغاء خدمة التوصيل تحول قيمة الخدمة ال مشتريات من فروع دايت واتشرز او

اضافة رصيد ايام عل االشتراك. 
.6

يحق للعميل التنازل اوتحويل المبلغ المتبق له مشتريات من فروع دايت واتشرز. يحق للشركة تعديل او تغير
سياستها بين الحين واالخر وفقا لمقتضيات السوق او مواكبة االنظمة والتعليمات

.7

أقر بهذا أنن قد قرأت وفهمت وأوافق عل شروط هذه الوثيقة.

شرا,


