
   سياسة االنسحاب من العقد 

الحق في االنسحاب من العقد

. لك الحق في االنسحاب من هذا العقد خالل أربعة عشر يوًما بدون إبداء أي أسباب

مهلة االنسحاب من العقد هي أربعة عشر يوًما من الت,,اريخ ال,,ذي كنت ق,,د قمت في,,ه أنت أو
.أحد األطراف الثالثة المعينة من قبلك، وليست شركة الشحن، بحيازة البضائع

.U.S عناية eShopWorld)لممارسة حقك في االنسحاب من العقد، عليك أن تخطرنا على 
Direct E-Commerce Limited ،الكونكورس الثالث، مبنى  الطابق  أيرسايد 100-115، 

K67بيزنس بارك، س,واردس، مقاطع,,ة دبلن، رم,ز بري,,دي   NY94أيرلن,,دا، بري,د إلك,تروني 
info@eshopworld.com ,,)وله,,ذا الغ,,رض، يمكن,,ك. بق,,رارك االنس,,حاب من ه,,ذا العقد

استخدام االستمارة النموذجية المرفقة الخاص,ة باالنس,حاب من العق,د، وهي على ك,ل ح,ال
يمكنك أيًضا ملء االستمارة النموذجية الخاصة باالنسحاب من العقد إلكترونيًا. ليست إلزامية

س,,تحتوي رس,,الة البري,,د اإللك,,تروني)وتقديمها أو أي بيان آخر واضح على موقعنا اإللكتروني 
لتأكيد طلبية الش,راء أو رس,,الة البري,د اإللك,تروني لتأكي,,د إرس,ال المنتج,ات ل,ك على راب,,ط

إذا اس,,تخدمت ه,,ذا الخي,,ار، سنرس,,ل إلي,,ك تأكي,,دًا[. الس,,تمارة اإللغ,,اء والبض,,ائع المرتجعة
(.مثاًل عن طريق البريد اإللكتروني)الستالمنا هذا اإللغاء دون تأخير 

من أج,,ل االل,,تزام بمهل,,ة االنس,,حاب، من المالئم أن ترس,,ل إش,,عار بممارس,,ة حق,,ك في
. االنسحاب من العقد قبل تاريخ انتهاء هذه المهلة

النتائج المترتبة على االنسحاب من العقد

إذا انسحبت من هذا العقد، سنرد لك كاف,ة المب,الغ ال,تي ق,د اس,تلمناها من,ك، بم,ا في ذل,ك
باستثناء المص,,اريف اإلض,,افية الناتج,,ة عن كون,,ك ق,,د اخ,,ترت أح,,د)مصاريف تسليم البضائع 

، بدون ت,,أخير ال م,,برر(طرق تسليم البضائع األخرى غير الوسيلة القياسية األكثر تفضياًل لدينا
له وفي تاريخ ال يتجاوز فترة أربع,,ة عش,,ر يومً,,ا من ت,,اريخ الي,,وم ال,,ذي اس,,تلمنا في,,ه إش,,عار

ولغ,,رض إتم,,ام رد األم,,وال، سنس,,تخدم نفس وس,,يلة ال,,دفع ال,,تي. انس,,حابك من العقد
استخدمتها عند إجراء المعاملة األصلية، ما لم يتفق صراًحة معلك على خالف هذا، وفي ك,,ل

.األحوال لن تُحصل منك أية رسوم ناتجة عن رد األموال

ومن الممكن أن نرفض رد المبالغ لك إلى أن نستلم البضائع مرة أخرى أو إلى أن تزودنا بما
.يدل على أنك قد أرجعت البضائع، أيهما أسبق

تلتزم بإرجاع البضائع أو تسليمها لنا على الفور وفي جميع األحوال ال يتجاوز هذا فترة األربعة
تك,,ون ق,,د. عشر يوًما التي تبدأ من تاريخ اليوم الذي أخطرتنا في,,ه بانس,,حابك من ه,,ذا العقد

.التزمت بالموعد النهائي إذا قمت بإرسال البضائع قبل تاريخ انتهاء مهلة األربعة عشر يوًما

وستتحمل المصاريف المباشرة إلرجاع البضائع، إال إذا كنت قد حصلت على بطاق,,ة مدفوع,,ة
.eShopWorldمقدًما أو ترشحك لخالف هذا من 
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تلتزم بالدفع مقابل أية خسائر في قيمة البض,,ائع فق,,ط إن ك,,انت ه,,ذه الخس,,ائر في القيم,,ة
. ناتجة عن مناولة البضائع الغير ضرورية الختبار جودتها وخصائصها وتشغيلها

االستمارة النموذجية لالنسحاب من العقد

إن كنت ت,,رغب في االنس,,حاب من العق,,د، من فض,,لك امأل ه,,ذه االس,,تمارة ثم أرس,,لها م,,رة
.أخرى

 
.U.S عناي,,ة eShopWorldإلى -  Direct  E-Commerce  Limited،الط,,ابق الث,,الث ،

أيرس,,ايد ب,,يزنس ب,,ارك، س,,واردس، مقاطع,,ة دبلن، رم,,ز 115-100مبنى الكونكورس، 
.info@eshopworld.com أيرلندا، البريد اإللكتروني K67 NY94بريدي 

)*(.عقد بيع البضائع التالية لنا )*( بإلغاءنا /بموجبه بإلغائي)*( نخطركم /أخطركم-

)*(.استالمها في تاريخ )*(/التي تم طلبها في تاريخ -

(.العمالء)اسم العميل-

(.العمالء)عنوان العميل-

(:فقط في حالة تم اإلخطار بهذه االستمارة بصورة ورقية( )العمالء)توقيع العميل-

التاريخ-
---

.احذف الكلمات المناسبة)*( 
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