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وطال البيعالخاصة بحكام ل وا شر

وط واالحكام الخاص يات منتجات ذاتس ليف ةترسي الرسر نجيبالبيع أدناه عىل جميع مشتر

 . امبينس(، ايكلبس ،برنهارد  ،ايهولز  ،كاراكول) ةوعها وسماتها التجاريوفر 

الدفع
1-  

ا
بطاقة مرصفية عند التعاقد و قبل تسليم بو أو بشيك أ نقدا  يجب دفع المبلغ كامل

 . البضاعة

ن تحصيل  ال تعتتر الفاتورة المدفوعة -2 من البنك.  المبلغبشيك مسددة لحي 

التسليم
ينيتم تسليم البضاعة خالل  -1 كامل وذلكمن تاري    خ دفع المبلغ بال ا يوم واحد وعرسر

ي البضاعة  متو إذا كانت 
ن
ي المخازن الخاصة بنا ف

ن
. قطر فرة ف

�
اد ال�ضاعة من خارج دولة قطر أو لم تكن متوفرة ��  ٢ - إذا �ان ال�د من است��

ة ال�سل�م إ� 6 أشهر كة داخل دولة قطر، فمن الممكن أن تصل ف��  مستودعات ال��
 �ال�س�ة لمنتجات ذا�س ل�فينج وفروعها وسماتها التجار�ة (�ارا�ول، ايهولز،

 برنهارد، ا��ل�س، امبي�س) أو حسب ما يتم اإلتفاق عل�ه، وا� 8 أشهر �ال�س�ة
.لمنتجات ث�دور ال�كسندر أو حسب ما يتم اإلتفاق عل�ه

ن

ولية عن دفعؤ المس ويتحمل العميلمسبقا،  مع العميلتاري    خ التسليم  تحديد يتم  -3

ي ذلك أي رسوم إضافية يتم تكبدها، جميع رسوم التسليم وفقا للجدول التاىلي 

ن

بما ف

التمكن من دخول البضاعةنتيجة أو الممرات الضيقة)عدم األبواب المثال، ،عىل سبيل . (الساللم وما إىل ذلك

TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

These terms and conditions are applied to all the purchases of the products 

of That’s Living, their branches and their trade names (Caracole, Eichholtz, 

Bernhardt, Eclipse, Ambiance). 

PAYMENT 

1- Full payment by either cash, cheque or bank card must be made at the

time of the purchase and prior to the delivery of the Items .

2- The invoice paid by cheque is not considered paid until the payment is 

collected from the bank .

DELIVERY 

1- The items will be delivered within Twenty-One days from the date of the

payment of the full amount if they are available in our warehouses in Qatar.

2-  If the items have to be imported from outside the State of Qatar or are
not available in the company's warehouses within the State of Qatar, the
delivery period will be up to 6 months for the products of That’s Living, their
branches and their trade names (Caracole, Eichholtz, Bernhardt, Eclipse,
Ambiance) or as agreed upon, and 8 months for the products of Theodore
Alexander or as agreed upon.
3- The estimated delivery date will be set in advance. The delivery charges

are applicable as per below table, including any additional charges incurred

as a result of unavailable access (e.g., narrow doors or passages, staircases,

etc.).

Invoice Total Amount 

 إجمالي مبلغ الفاتورة

Delivery location 

 موقع ومكان التسليم

Cost 

 التكلفة

Exceeding QAR. 3,000 

يريال قطر  3000تزيد عن   

Within / Outside Doha 

الدوحة أو خارج داخل  

FREE 

 مجانا 

Under QAR. 3,000 

يريال قطر  3000تقل عن   

Within Doha 

 داخل الدوحة

QAR. 500 

يريال قطر  500  

Under QAR. 3,000 

يريال قطر  3000تقل عن   

Outside Doha (Al Rayyan, Al Wakra, Al Khor, etc.) 

 خارج الدوحة )الريان ، الوكرة ، الخور ، إلخ(

QAR. 700 

يريال قطر  700  

يجب عىل العميل تقديم البيانات الصحيحة لعنوان التسليم.  -4

تقع عىل عاتق العميل مسؤولية التأكد من أن جميع عنارص األثاث سوف تتناسب -5

مثل المداخل والساللم والممرات والمصاعد وحول الزوايا دخول البضاعةمع أي نقاط 

إىل الموقع المطلوب. 

عاماً. 18من العمر أكثر من لشخص يبلغ يتم تسليم المنتجات فقط  -6

إذا لم يستطعوتقدم شركة ذاتس ليفينج خدمة التوصيل والتركيب مجاناً الول مرة  -7

العميل قبول أو استالم البضاعة في تاريخ التوصيل المحدد معه مسبقاً، فسيكون مسؤوالً

عن استالم البضاعة أو إعادة تحديد موعد تسليم المنتجات وذلك مقابل رسوم توصيل

لاير قطري. 1000 وقدره

، ايكلبس ،برنهارد  ،ايهولز  ،كاراكول) نج وفروعها وسمتها التجاريةيليف ذاتسال تتحمل  -8

ي  امبينس(
ن
اماتنا إذا كان هذا التأخت  نتيجة عوامل آمسؤولية أي تأخت  ف ن

داء أي من التر

 . المعقولة سيطرتنا عن خارجة

4- The customer must provide the correct delivery address.

5- It is the customer responsibility to ensure that all furniture items will fit

through any access points such as doorways, stairways, hallways, elevators

and around corners into the desired location.

6- Products will only be delivered to a person aged over 18 years old.

7- That’s Living offers free the delivery and installation service for the first

time, If the customer fails to accept the delivery on pre-arranged delivery

date, he/she will be responsible for organizing the collection or redelivery

of the products for a delivery charge amounting to QAR. 1,000.

8 - That’s Living and their branches (Caracole, Eichholtz, Bernhardt, Eclipse, 

Ambiance) will not be liable for any delay in performing any of our 

obligations if such delay is caused by the factors beyond our reasonable 

control.  
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 التخزين
يوم من تاريخ الشراء  مجاني لمدة واحد وعشرينالتخزين خدمة ال قدم شركة ذاتس ليفينج

 ، تفرضالفترة المحددةفي  قبول العميل للبضاعةاألولي للمواد المطلوبة. وفي حالة عدم 

 :للجدول التاليوفقاً رسوم  نج وفروعها وسمتها التجاريةيليف ذاتس

STORAGE 

That’s Living offers Twenty-One days’ free storage from the initial date of 

purchase for the ordered items. The below storage fees will apply If the 

client fails to receive the products in the specified period as follow: 

 
 
 
 
 
 

  120خالل  االستلم العميل ي حالة عدم قبول
 
اء األوىلي  من تاري    خ يوما

 الرسر

 ،كاراكول) نج وفروعها وسمتها التجاريةيذاتس ليفلسيكون ، للمواد المطلوبة

  امبينس(، ايكلبس ،برنهارد  ،ايهولز 
 
ي لتقديرهم  وفقا

ن
البيع عقد إلغاء الحق ف

اء. 100ومصادرة   ٪ من مبلغ الرسر

 

داد والتعديل  إلغاء الطلب واإلبدال والستر
ي غضونلمنتجات للعمالء استبدال أو إرجاع ايحق  -1

ن
اة ف من  أيام 7 المشتر

ط عدم استخدام المنتجات،  اء، برسر داخل العبوة بأن تكون و تاري    خ الرسر

. سيتم تطبيق رسوم  اء األصىلي األصلية مصحوبة بفاتورة / إيصال الرسر

:  عملية توصيلالتوصيل لكل  داخل ريال قطري  1000عىل النحو التاىلي

ريال قطري 2000  ،خارج الدوحة لإلكسسوارات ريال قطري 1500 الدوحة و 

 خارج الدوحة.  ثاثاألقطع ل ريال قطري 3000داخل الدوحة و 

أو عىل األقمشة المقطوعة أو  لسلع مخصصة لهإذا ألغن العميل طلبه  -2

يالت أو  ن ي حال كانتلبضائع مشمولة بالعروض والتتن
ن
وافق ي ه، فإنآخر قطعة ف

اء بالكامل100اإللغاء حتر  عىل دفع رسوم  .٪ من مبلغ الرسر

ي لم يتم تسليمها  -3
ي حالة إلغاء الفاتورة التر

ن
 أنه قد ف

 
تم تخزينها لدينا علما

 0للعميل رد األموالقبل  من قيمة الفاتورة %20يتم خصم ، أيام 7ألكتر من 

ط عدم استخدام المنتجات،  -4 ي تم تسليمها برسر
ي حالة إلغاء الفاتورة التر

ن
ف

اء األصىلي ولم  وأن تكون بداخل العبوة األصلية مصحوبة بفاتورة / إيصال الرسر

 0للعميل رد األموالقبل  من قيمة الفاتورة %30، يتم خصم أيام 7أكتر من  يمر 

اء النقدي، س -5 ي حالة الرسر
ن
. ف تم يسيتم رد األموال بنفس طريقة الدفع األصىلي

داد بشيك بلغمدفع   .االستر

تستغرق عمليات رد األموال إىل بطاقات االئتمان أو الخصم ما يمكن أن  -6

  30يصل إىل 
 
  يوما

 
.  وفقا ي

 لسياسة البنك المعتن

 

 معاينة المنتجات
يجب عىل العميل فحص منتجاته عند تسليمها وسُيطلب منه تسجيل أي 

ار  ي ان التسليم. مستند  عىلأرصن
ن
ار أو نقص ف كة غت  مسؤولة عن أي أرصن الرسر

ي قد تظهر الالبضائع 
 بعد قيام العميل بفحصها واستالمها. تر

 

ي 
اعات التقاض   وفض الت  

ي  -1
ن
ن يتم  ف ن الطرفي  اللجوء اىل حاالت وجود نزاعات و اختالفات بي 

ي 
ن
 . حل الخالفات واألختالفات الطرق الودية ف

 

 

If the customer fails to receive the products within 120 days from the initial date 

of purchase for the ordered items, That’s Living and their branches (Caracole, 

Eichholtz, Bernhardt, Eclipse, Ambiance) will be at their discretion to annulated 

the sale and to forfeit 100% of the purchase amount. 

 
CANCELLATION OF ORDER, EXCHANGE & REFUND 

1- The customers have the right to exchange or return the purchased items 

within 7 days from the date of purchase, provided that the products are not 

used, are inside the original packaging accompanied by the original purchase 

invoice/receipt. Delivery charge will be applied per trip as follows: QAR. 1,000 

within Doha and QAR. 1,500 outside Doha for accessories; QAR. 2,000 within 

Doha and QAR. 3,000 outside Doha for furniture items.  

2 - If the customer cancels his/her order on custom, cut fabrics, sale or 

clearance items, he/she agree to pay the cancellation fee up to 100% of the 

entire purchase amount. 

3 - In the event of canceling the invoice that has not been delivered, knowing 

that it has been stored with us for more than 7 days, 20% of the invoice value 

will be deducted before refunding the customer. 

4- In the event of canceling the invoice that was delivered on the condition that 

the products are not used, and that it is inside the original packaging 

accompanied by the original purchase invoice / receipt and no more than 7 

days have passed, 30% of the invoice value will be deducted before refunding 

the customer. 

5 - Refund will be made by same method as the original payment. In case of 

cash purchase, the refund will be processed by cheque.  

6- Refunds to credit or debit cards can take up to 30 days depending on the 

concerned bank’s policy. 

 

INSPECTION OF PRODUCTS 

The customer must inspect his/her products upon their delivery and he/she 

will be required to note any damages on the delivery note. The company is not 

responsible for any damages or shortage of goods after the customer inspected 

and received them. 

 

LITIGATION AND DISPUTE SETTLEMENT 

1. In cases of disputes and differences between the two parties, 

amicable methods of resolving disputes and differences shall be 

preferred. 

 

MONTHLY FEE UP TO 120 DAYS/ITEM 

  120حد أقىص ك  الرسوم الشهرية
 
للقطعة/ يوما  

WEEKLY FEE/ITEM 

للقطعة/ الرسوم األسبوعية  

DAILY FEE/ITEM 

للقطعة/ الرسوم اليومية  

QAR. 1,950 

لاير قطري 1950  

QAR. 455 

لاير قطري 455  

QAR. 65 

لاير قطري 65  
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ي  -2
ن
ن و حاالت عدم التوصل اىل حلول مرضية  ف  يتم اللجوء اىل ،ودية للطرفي 

 .دولة قطر ةكممح

 

ي 
  لغة التقاض 

ي  أنها للغة العربية تعتتر ا
 . اللغة الرسمية للتعامل وهي  اللغة الوحيدة للتقاضن

 

 

 

 

 

 

 

 ....... توقيع العميل والتاري    خ: ..................................... 

 

 

 

2- In the absence of mutually satisfactory solutions, the parties should settle 

the dispute at the Court of the State of Qatar. 

 
 

LANGUAGE OF LITIGATION 
Arabic is the only language of litigation and is the official language for dealing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customer’s signature & date: …………………………………………….. 

 
 


