
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 
 

 حمل و نقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه شرکت های دانش بنیان رها

 99بهار

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 فهرست 
 3 ................................................................... حمل و نقل محصوالت وهیش

 3 ............................................................... یحمل محصول در گارانت طیشرا

 4 ............................................................................ نکات الزم حمل و نقل 
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 شیوه حمل و نقل محصوالت 

 .باشدمی  مجازی سازی شرکت رها ارائه دهنده انواع خدمات و محصوالت

 .مشاهده کنید فروشگاه رها توانید لیست محصوالت را درمی 

 .باشده خریدار می بعد از خرید محصول مسئولیت حمل و نقل دستگاه بر عهد

 ای افراد برای حمل و نقل کاال و رسیدن آن به مقصد،به علت جلوگیری در به وجود آمدن مشکالت و تنوع سلیقه 

 .شرکت رها مسئولیت و هزینه حمل دستگاه را برعهده خریدار قرار داده است

 .شودتمام محصوالت از شهر تهران به سایر نقاط کشور ارسال می 

 .کندگیرند نگرانی چندانی ایجاد نمی سفارش خود را در تهران تخویل می   نقل برای کسانی که موضوع حمل و 

 .کنند باید دقت بیشتری داشته باشندها ثبت می اما خریداران محترمی که سفارش خود را از شهرستان 

 بندیباید در بسته  شود و تمام نکاتی که بندی می های با تجربه آنان بسته همه محصوالت توسط شرکت و نیرو 

 .گیرند تا در هنگام حمل و نقل دچار آسیب نشودیک محصول الکتریکی انجام شود را به کار می 

 شرایط حمل محصول در گارانتی 

طبق مفاد گارانتی محصوالت، که در بخش پشتیبانی سایت مطرح شده است، مسئولیت و هزینه حمل دستگاه با 
 .خریدار می باشد

 .از تهران باشد کافیست نحوه حمل را به همراه هزینه برآورد نماید تا دستگاه ارسال گردد خریدار اگر خارج

 .شیوه حمل طبق انتخاب شما می تواند هوایی یا زمینی صورت گیرد و زمان رسیدن محصول متفاوت است

 .نماییددر صورت حساس بودن کاال توصیه می کنیم فرد یا باربری مطمئنی را برای این موضوع انتخاب 

ها هم به نوبه خود دقت الزم برای نوع حمل و نقل و تحویل  توصیه ما به خریداران محترم این است که آن
 .دستگاه توجه داشته باشند
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 .باشدهای بزرگ می باربری معموال برای انتقال بسته 

 در ابتدا ذکر کنید که  کنید،ای را که برای رساندن محصول به دست خود انتخاب می باربری یا هر فرد و مجموعه 

 .محصول شما از حساسیت باالیی برخوردار است، نباید ضربه ببیند و یا به آن فشار وارد شود

 نکات الزم حمل و نقل 

 د باربری تنها مسئول تحویل سفارش است و باز کردن جعبه و نصب کاالهایی که باید توسط نصاب راه اندازی شون
 .م شودنصاب متخصص انجا   تنها باید توسط

روش باربری تنها ویژه کاالهای بزرگ است و در صورت انتخاب برای سایر کاالها، روش ارسال تغییر پیدا خواهد 
 دکر

 .روز تحویل سفارش را به تعویق خواهد انداخت  ۲  و حداقل

 .روز کاری تحویل خواهد شد ۵تا   ۳سفارشات باربری بین 

 .هزینه بارگیری از شرکت یا انبار و تحویل به توافق مشتری و شرکت باربری برمی گردد

 ،کنیم حتما از قبلبه علت حساس بودن قطعات کامپیوتری و عدم رعایت این نکات در بابربری توصیه می 
 .دن قطعه انجام دهید که متحمل ضرر نشویدهای الزم را در جهت حساس بوهماهنگی 

با رعایت نکات گفته شده و تجربه چندین ساله ما در فروش، محصول شما بدون هیچ مشکل یا آسیب دیدگی به 
 .دست شما خواهد رسید

 .کافی است نکاتی را که با یک دیگر بررسی کردیم را رعایت کنید

 ، ستگاه مواجه شدید بهتر است قبل از هرگونه اقدامیدر صورتی که بعد از تحویل بسته با مشکلی در د
 .تواند به درستی شما را راهنمایی کندابتدا با شرکت تماس گرفته و مشکل خود را بگویید، مجموعه رعا می 
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