شرایط فروش محصوالت چوب پالست نات وود
برای خرید محصوالت شرکت به شیوه های زیر می توان اقدام نمود :
 -1مراجعه به دفتر مرکزی یا نمایندگی های شرکت و یا درخواست مشاوره  ،بازدید پروژه یا تماس با کارشناسان
فروش
 -2پرداخت نقدی به صورت واریز به شماره حساب  886699255به نام شرکت تعاونی نیل افشان توس و
ارسال رسید واریزی به شماره  -16188158851-مهندس حیاتی از طریق تلگرام و یا آدرس ایمیل
 info@natwood.irو دریافت محصول در محل حداکثر تا  5روز کاری

نکات مهم


هزینه حمل و نقل از درب کارخانه به عهده ی مشتری است مگر در شرایط خاص که سفارش پایین بوده و در
نمایندگی ها یا دفتر مرکزی موجود باشد.



برای نصب محصول می بایست با شرکت هماهنگی الزم انجام شود .به دلیل اینکه فرآیند نصب چوب پالست
بسیاردر کیفیت کار نهایی تاثیرگذار می باشد در صورتی که مشتری بدون اطالع شرکت اقدام به نصب نماید
مشمول گارانتی نخواهد شد و عواقب ناشی از نصب ناصحیح نیز به عهده مشتری خواهد بود.



قیمت انواع پ روفیل های چوب پالست در سراسر کشور یکسان بوده و لیست قیمت در صورت در خواست
مشتری برای وی ارسال می گردد.



هزینه ی نصب محصول به عهده مشتری می باشد.



در زمان سفارش مشتری و پس از توافقات اولیه برای پرداخت هزینه در صورتی که سفارش مشتری در انبار
شرکت موجود باشد تحویل فوری و در صورت موجود نبودن حداکثر  5-2روز کاری خواهد بود.



بازدید از پروژه و مشاوره در شهر مشهد و شهرهایی که نات وود در آن ها نمایندگی دارد به صورت رایگان
بوده و در صورتی که مشتری درخواست بازدید در شهر دیگری را داشته باشد مستلزم صرف هزینه خواهد
بود.



م شتری می بایست در انتخاب و سفارش محصول (نوع پروفیل و رنگ) دقت الزم را بنماید .محصول تولید
شده پس از تولید تنها در شرایطی خاص قابل استرداد خواهد بود و بستگی به شرایط شرکت دارد.



در صورتی که مشتری پیش از سفارش محصول اقدام به زیرسازی برای نصب کرده باشد این زیرسازی باید
به تایید شرکت برسد

