
نشكر اختياركم دراجيت لرشاء منتجاتكم المفضلة ويسعدنا أن نقوم بخدمتكم.
يف بعض األحيان ربما يتغري رأيك يف ما يتعلق بالمنتجات اليت قمت برشائها،

ال عليك. فنحن يف دراجيت سنبذل ما يف وسعنا لتتم عملية اإلسرتجاع أو
اإلستبدال بمنتهى البساطة و السالسة بقدر اإلمكان.

اإلستبدال خالل يومني أما اإلسرتجاع خالل يوم واحد من تاريخ الرشاء.
تنطبق هذه السياسة عىل أن يكون المنتج يف عبوته المغلقة

وبنفس حالته األصلية عند الرشاء ويشرتط عدم استخدامها.
إسرتجاع و إستبدال الدراجات الهوائية يجب أن ال تكون قد استخدمت يف أي

مكان و بمجرد استخدامها يف الشارع أو غريه تكون مستخدمة.
طلب تركيب اإلكسسوارات داخل العرض هي خدمة مجانية تقدم للعميل و

مسؤلية المشرتي أخذ الغالف األصيل و تغليفه عند إرجاع السلعة بحيث تكون
يف حالتها األصلية عند الرشاء.

المنتجات اليت تم فتحها و يوجد بها عيب مصنعي يمكن إستبدالها بنفس
الصنف رشط أن يقوم العميل بتسليمها لدراجيت بعد عمل تقرير فنـي من مركز

الصيانة ويتم خالل ٤٨ ساعة.

يجب إرفاق فاتورة الرشاء االصلية عند بدء إجراءات إستبدال أو إسرتجاع
المنتجات.

قيمة المشرتيات اليت تمت بواسطة البطاقات اإلئتمانية أو الشيكات المرصفية
سيتم إسرتجاع المبلغ من خالل الحساب الرصيف للعميل.

وذلك خلل أربعة عرش (١٤) يوم عمل.
و عىل العميل متابعة اجراءات السداد من خالل فرع البنك الذي يتعامل معه.

اإلستثناءات اليت ال تغطيها سياسة اإلسرتجاع و اإلستبدال:

  األعطال واألرضار الناتجة عن سوء اإلستخدام أو عدم المعرفة بطريقة
إستخدام الجاهز حسب التعليمات.

  الشورتات الداخلية ، الرشٌاب و غطاء الوجه وغريه من المالبس الداخليه.

حوامل  السيارات  ( يجب عىل  المشرتي  التأكد  من  تـوافق  المنتـج
مع  السيارة المراد  تركيب  االستاند  عليها  قبل  الرشاء  و ذلك  من
خالل  الموقع  اإللكرتوين للرشكة او بأي وسيلة  أخرى .  دراجــيت  غري
مسؤوله عن ما يرتتب عىل الرتكيب من  قبل الموظفني أو العميل )
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يف حال رشاء منتج وتم تأجيل إستالم المنتج من طرف العميل يحق
لدراجيت إضافة ١٠ ٪ من القيمة اإلجمالية للمنتجات المخزنة وذلك عن لك

شهر تأخري يف االستالم يتم تحصيلها نقدا من العميل.

سياسة اإلسرتجاع واإلستبدال


