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 محصول خود را به موقع تحویل بگیرید

 .زنان تحَیل سفارش کاال یکی از سَاالتی است کٌ يهیشٌ خریداران بٌ دنبال جَاب آن يستند
 .يهیشٌ خریداران پس از خرید با نشکالتی نانند عدم تحَیل بٌ نَقع سفارش رٍبٌ رٍ يستند
 .ٍقت شها برای نا ارزشهند است، نا دٍست داریو شها نحصَل خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیرید

ت شها خریدار ترین زنان نهکن اتفاق بیفتد ٍ سفارشات بٌ دس کنیو تا زنان تحَیل سفارش در کو تهام سعی خَد را نی
 .عزیز برسد

 .جا برسد، زنان تحَیل سفارش کاال کهی نتفاٍت است با تَجٌ بٌ شًری کٌ سفارش قرار است بٌ آن
 .نطالب زیر نربَط بٌ زنان تحَیل یک سفارش است، تا شها بتَانید سفارش خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیرید

 .تان پیش نیاید ت آن را نطالعٌ کنید تا نشکلی برایگَ باشیو پس بٌ دق سعی کردیو تهام سَاالت شها را پاسخ
 .تَانید با نا تهاس حاصل نهایید در صَرت بٌ ٍجَد آندن يرگَنٌ سَال ٍ یا نیاز بٌ راينهایی بیشتر نی

 یل سفارش در تهرانزمان تحو

 .ساعت تحَیل نی ديد ۴۲نجهَعٌ ريا سفارشاتی کٌ نربَط بٌ شًر تًران است را ظرف ندت 

 .نکات زیر برای این است کٌ شها سفارش خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیرید

 .نی شَديا بٌ رٍز شنبٌ نَکَل  طبیعتا سفارش يایی کٌ آخر ٍقت چًارشنبٌ ٍ رٍز پنجشنبٌ ثبت نی شَند، تحَیل آن

 يو چنین اگر سفارشات اخر ساعات اداری ثبت شَد کٌ فردا آن رٍز تعطیل است،

 .شَد يهانند ثبت سفارش در رٍز چًارشنبٌ ٍ پنج شنبٌ، تحَیل کاال بٌ رٍز بعد از تعطیلی نَکَل نی

 کاالیی کٌ در انبار نَجَد نباشد نعهَال در سایت قرار نهی گیرد

 .شَد سایت حتها نَجَد نبَدن آن ذکر نیٍ یا در صَرت قرار گرفتن در 

 .باشد پريیز کنید شَد از سفارش کااليایی کٌ در انبار نَجَد نهی تَصیٌ نی
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 زمان تحویل سفارش در سایر شهرها

 .شَد يا از شًر تًران بٌ سایر نقاط کشَر ارسال نی تهام سفارش

 .برای این کٌ نحصَل خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیرید نطالب زیر را بٌ دقت بخَانید

 .تر است يا طَالنی پس طبیعی است کٌ زنان تحَیل سفارش برای شًرستان

 .تَاند يو بٌ صَرت زنینی ٍ يو بٌ صَرت يَایی ارسال گردد نحصَل نی

 .نهکن است برخی نحصَالت انکان ارسال زنینی را نداشتٌ باشند

 .کند نَع ارسال نحصَل را خریدار نشخص نی

 رٍز کاری ۵الی  ۳با تَجٌ بٌ نَع انکان ارسال نحصَل )زنینی یا يَایی بَدن ( بین 

 .کشد تا کاال بٌ دست خریدار برسد زنان تحَیل سفارش طَل نی

 .شَد يای الزم از قبل با نشتری انجام نی رٍز زنان ببرد، يهاينگی ۵از   درصَرتی کٌ بیش

 .يهانطَر کٌ در بخش گارانتی کاال ذکر شدى، يزینٌ ٍ نسئَلیت حهل دستگاى بٌ عًدى خریدار نی باشد

 .َانید تا بتَانید سفارش خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیریدنکات گفتٌ شدى را با دقت بخ

 بندی محصوالت نوع بسته

يا رعایت شدى  بندی شَد کٌ نکات زیر در تهام بستٌ يای شرکت بستٌ بندی نی تَسط نیرٍ شرکت ريا تهام نحصَالت
 .است

 ير بستٌ بندی لیبل ريا دارد. 

 حصَل لیبل ريا داردير ن. 

 ير نحصَل کارت گارانتی دارد. 

 ير نحصَل شهارى سریال دارد. 

 باشد شهارى سریال نحصَل با کارت گارانتی یک نحصَل یکی نی. 
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 ٌشَد، گیر انجام نی بستٌ بندی نحصَالت کَچک يهراى با ضرب 

 د ٍ از نحتَا درٍن بستٌ اطالعی گیرن چرا کٌ در در حهل سفارشات کَچک افراد دقت الزم ٍ کافی را بٌ کار نهی
 .ندارند

 تهام نکات الزم ٍ ضرٍری در نَع بستٌ بندی یک نحصَل تَسط شرکت ريا رعایت شدى است. 

 های جدی توصیه

 .با دقت انتخاب کنبد تَصیٌ اٍل( لطفا نَع ارسال را

 .تَصیٌ دٍم( از شخص ٍ نَع حهل ٍ نقل اطهینان حاصل کنید

 .ا شها بتَانید سفارش خَد را بٌ نَقع تحَیل بگیریدنا تهام شرایط را گفتیو ت

 


