
 سياسة االسترجاع واالستبدال

 نشكر اختياركم دراجتي لشراء منتجاتكم املفضلة ويسعدنا أن نقوم بخدمتكم. 
 في بعض األحيان ربما يتغير رأيك في ما يتعلق باملنتجات التي قمت بشرائها،

 ال عليك. فنحن في دراجتي سنبذل ما في وسعنا لتتم عملية اإلسترجاع أو

اإلستبدال بمنتهى البساطة و السالسة بقدر اإلمكان.

 اإلستبدال خالل يومني أما اإلسترجاع خالل يوم واحد من تاريخ الشراء.
 تنطبق هذه السياسة على أن يكون املنتج في عبوته املغلقة وبنفس حالته


األصلية عند الشراء ويشترط عدم استخدامها.
 استرجاع و استبدال الدراجات الهوائية يجب أن ال تكون قد استخدمت في أي


مكان و بمجرد استخدامها في الشارع أو غيره تكون مستخدمة.
 طلب تركيب االكسسوارات داخل املعرض هي خدمة مجانية تقدم للعميل و

 مسؤلية املشتري أخذ الغالف األصلي و تغليفه عند ارجاع السلعة بحيث تكون
 في حالتها األصلية عند الشراء.

 املنتجات التي تم فتحها و يوجد بها عيب مصنعي يمكن استبدالها بنفس
 الصنف شرط أن يقوم العميل بتسليمها لدراجتي بعد عمل تقرير فني من مركز


الصيانة ويتم خالل ٤٨ ساعة.

 يجب إرفاق فاتورة الشراء األصلية عند بدء إجراءات إستبدال أو إسترجاع

املنتجات.

 إلسترجاع قيمة املشتريات التي تمت بواسطة البطاقات االئتمانية أو      
 الشيكات املصرفية، سيتم إسترجاع املبلغ من خالل الحساب املصرفي للعميل


وذلك خالل أربعة عشر (14) يوم عمل.

و على العميل متابعة اجراءات السداد من خالل فرع البنك الذي يتعامل معه.


االستثناءات التي ال تغطيها سياسة اإلسترجاع و االستبدال: 

 *األعطال واالضرار الناتجة عن سوء االستخدام أو عدم املعرفة بطريقة

استخدام الجاهز حسب التعليمات.


*الشورتات الداخلية ، الشرٌاب و غطاء الوجه وغيره من املالبس الداخليه.

حوامل السيارات ( يجب على املشتري التأكد من توافق املنتج 
مع السيارة املراد تركيب االستاند عليها قبل الشراء وذلك من 

خالل املوقع االلكتروني للشركة او باي وسيلة أخرى ). 
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دراجتي غير مسوؤله عن ما يترتب على التركيب من قبل 

املوظفني أو العميل.

 في حال شراء منتج وتم تأجيل استالم املنتج من طرف العميل يحق -      
 لدراجتي إضافة 10 % من القيمة اإلجمالية للمنتجات املخزنة وذلك عن كل

شهر تأخير في اإلستالم يتم تحصيلها نقدا من العميل.
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