
 قوانین و مقرارت فروشگاه اینترنتی عطرگلاب

 لیات:ک. 1

قانون حمایت  و، قانون تجارت الکترونیک با الزامات قوانین جمهوری اسلامیتمامی فعالیت فروشگاه اینترنتی عطر گلاب مطابق  .1.1

 نیز می شود. اناز حقوق مصرف کنندگان تنظیم گردیده است. این الزامات در برگیرنده فعالیت های کاربر

 بروز رسانی می گردد.پایش و همواره توسط مدیریت سایتقوانین و مقررات سایت  .1.1

 .تعاریف:2

   مشتری یا کاربر به شخصی اطلاق می گردد که اطلاعات مورد نیاز را فرم ثبت نام درج می نماید.  کاربر:.1.1

ه ب اقدام به فروش محصولات ،ری کشوراطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات جابه فروشگاهی  فروشگاه اینترنتی: .2.2

 می نماید. صورت مجازی

مامی . تدر اختیار فروشگاه عطرگلاب قرار می دهد ،که کاربر جهت ثبت نام و خرید ،اطلاعاتی است حریم خصوصی کاربر: .1.2

 ت. این اطلاعات تنها بنابردر اختیار غیر قرار نخواهد گرفتوسط این فروشگاه محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان  این اطلاعات،

 الزامات قانونی در اختیار نهادهای قانونی قرار خواهد گرفت.

 به تمامی ایام هفته به استثناء تعطیلات رسمی اطلاق می گردد. روز های کاری: .1.2

 ساعت کاری کارکنان دفتر مرکزی و فروشگاه: .1.2

 13:21الی  9از شنبه تا پنج شنبه  .1.2.1

 11الی  11جمعه  .1.2.1

 :ارتباطات الکترونیکی .2

در فضای مجازی انجام می شود و مطابق با الزامات این  ،ید از فروشگاه اینترنتی عطرگلابکلیه فرایندهای ثبت سفارش و خر .2.1

 پاسخ داده خواهد شد. ،به صورت الکترونیکی یا تماس تلفنی ،سند

می تواند جهت اطلاع رسانی در خصوص رویدادها، خدمات و یا تخفیفات جدید از فاکس، تلفن،  ،این فروشگاه الکترونیکی .2.1

 رونیکی و شبکه های اجتماعی استفاده نماید.پست الکت

 را لغو نماید. سرویس اطلاع رسانیکاربر می تواند  2.1جهت دریافت اطلاعات مندرج در بند  ،کاربر لدر صورت عدم تمای .2.2

 اقدام به ارسال اطلاعات می نماید. 11111122191191فروشگاه عطر گلاب تنها با استفاده از شماره  .2.2

ن ارسال هرگونه پیامک تحت عنوان فروشگاه عطرگلاب، با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده از نام این فروشگاه بنابرای .2.2

 اطلاع دهید. Info@Atregolab.com  به است، و در صورت دریافت چنین پیامکی، لطفاً جهت پیگیری قانونی آن را

 های رعایت حریم شخصی:سیاست .4

به عنوان یک فروشگاه اینترنتی اطلاعات خصوصی اشخاص را محرمانه تلقی نمود و آنرا بجز مواردی که مراجع افتخار می کنیم  .2.1

   قانونی الزام می دارد، در اختیار غیر قرار ندهیم. 

 محرمانه تلقی نماید.را حریم شخصی شما  ،شود، در حد تواناین فروشگاه متعهد می .2.1

 اعلام می نماید. قوانین و مقرراتاز این فروشگاه رضایت خود را از این  کاربر با ثبت نام و استفاده .2.2



تمامی محتوای این فروشگاه بر روی فضای مجازی مانند لوگو، علائم تجاری، متن، توضیحات، تصاویر گرافیکی، داده ها و  .2.2

 بخشی از آن بدون کسبیا جزئی از اموال این فروشگاه محسوب می شود و حق استفاده و نشر تمام  ،کلیه محتوای تولید شده

 .مجوز کتبی مجاز نیست

 ثبت، پردازش و ارسال سفارش:     .2

 .شوندهای ثبت شده در طول روزهای کاری و اولین روز پس از تعطیلات رسمی پردازش میتمامی سفارش.2.1

ساعت در روز اقدام  12ته و روز هف 1مشتریان محترم فروشگاه اینترنتی عطرگلاب می توانند در خصوص ثبت سفارش در .2.1

 نمایند.

 بعد از ظهر روزهای کاری امکان پذیر است. 11صبح الی  9ارسال محصولات از ساعت .2.2

اعلام نمایند و همچنین  19122551191 به شمارهشکایت خود را  11تا  9مشتریان می توانند در روزهای کاری هفته از ساعت .2.2

 پیگیری شکایت های خود باشند.

شده با ارسال کد سفارش و پیش فاکتور از طریق پیام کوتاه یا ایمیل در صف پردازش و ارسال مرسوله  های ثبتکلیه سفارش.2.2

 نماید.های ثبت شده، نهایت دقت و تلاش خود را میگیرند این فروشگاه همواره در ارسال و تحویل کلیه سفارشقرار می

مشتری، فروشگاه اینترنتی عطر گلاب حق کنسل کردن سفارش و  گذاریدر صورت اتمام موجودی کالا، حتی پس از سفارش.2.5

محصول دیگری را   تواند به جای کالای به اتمام رسیده،استرداد وجه سفارش را برای مشتری محفوظ می داند و یا مشتری می

 جایگزین کند.

 ف نماید.فروشگاه اینترنتی عطرگلاب مجاز است بدون اطلاع قبلی ثبت سفارش جدید را متوق.2.1

تمامی یا بخشی از محصولات به هر دلیلی مانند اتمام موجودی کالا، بدون اطلاع قبلی، برای فروشگاه اینترنتی  ،حق قطع فروش.2.3

 .عطرگلاب محفوظ است

 


