
 

 .אנו, בעמבה קידס, שמים דגש על שביעות רצון לקוחותינו

 משלוחים וזמני אספקה

  ה, לא –ימי עסקים )ימים א 10אנו מכינים את רוב מוצרינו בעבודת יד ולכן זמן ההכנה הוא עד

 .(כולל שבתות וחגים

 מרגע שהמוצר נשלח, זמן ההגעה תלוי באופן השילוח שנבחר. 

 י השולח. במידה והלקוח לא ”השילוח יעשה לנקודת איסוף הקרובה לבית הלקוח, אשר תבחר ע

 .יאסוף את החבילה בזמן, הוא יחויב בדמי משלוח על החזר החבילה

 אישור ההזמנה בתיאום טלפוני לפני הרכישה )פרטי יצירת הקשר יופיעו ב – איסוף עצמי

 .שיתקבל במייל(. ניתן לאסוף את ההזמנה באופן עצמאי מחיפה / קריות / הרצליה

 אספקה שייגרמו כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם -אין אנו אחראים לכל עיכוב או אי

 .בשליטתנו

  )במקרה של הובלה חריגה )כמות פריטים בנפח או במשקל המעלה משמעותית את דמי המשלוח

 .רשאית לגבות תשלום נוסף, בתיאום עם הלקוח” עמבה קידס“יה תה

  אם הלקוח אינו מעוניין לשלם את התוספת, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה במלוא הסכום

 .ששילם

 ביטול עסקה

  ימים מרגע ההזמנה )לא כולל מוצרים בעיצוב אישי(, על פי חוק הגנת  11ניתן לבטל עסקה עד

 .הצרכן

 לא ניתן לבטל או להחליף מוצר בעיצוב אישי. 

  ח )הנמוך מביניהם ( ”ש 100או בסך  5%במקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור

 .בהתאם לחוק

  יינתן זיכוי על סכום המוצר, בניכוי דמי  –אם הלקוח מעוניין לבטל עסקה לאחר שהמוצר נשלח

 .המשלוח הלוך וחזור

 שר אשר מופיעים באישור ההזמנה במיילאת בקשת הביטול יש לשלוח לפרטי יצירת הק. 

  במקרה שמוצר שהוזמן אזל מהמלאי, אנו נציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך או את האפשרות

 .לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול

  במקרה של טעות סופר בתיאור המוצר, אנו רשאים לבטל את ההזמנה ללא התחייבות לפיצוי

 .הקונה

 יר או עקיף שנגרם ללקוח עקב הביטולאין אנו אחראים לכל נזק יש. 

 החזרות והחלפות

  ימים מרגע קבלת  11ניתן להחזיר או להחליף מוצרים )לא כולל מוצרים בעיצוב אישי(, בתוך

 .המוצר

 לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר בעיצוב אישי. 

 אהמוצר החוזר חייב להיות באריזתו המקורית, שלם וללא כל נזק או פגם מכל סוג שהו. 

 דמי המשלוח חזרה יחולו על חשבון הקונה. 

  ניתן לקבל זיכוי )על פי חוק  –במקרה שמוצר לא ייאסף על ידי הקונה והמוצר יוחזר לשולח

 .הגנת הצרכן( לאחר הפחתה של הדמי משלוח



 חנות אונליין למוצרי תינוקות  -"בייביזמול"  עלה באתר

https://babiesmall.co.il/

