
 الئحة المتجر اإللكتروني

 عامةأحكام  :أوالا 

ضى على خالف ذلك أو اقت الالئحة، ما لم تنص المعنى المبين قرين كل منها الالئحةيقصد بالتعريفات الواردة في هذه  -1

 السياق الواردة فيه غير ذلك: 

 الذي يديره تحت العنوان اإللكترونيمتجر الالخدمة التي يقدمها البائع و  -"متجر اإلنترنت" )و أيضا: "المتجر"( 1-1

  .https://shop.zepteregypt.comاإللكتروني: 

في ة يملك محل إقامو  ذو األهلية القانونية للتصرف الراشدالمستهلك،  ذلك هو الشخص الطبيعي، و يشمل -العميل"" 1-2

 .جمهورية مصر العربية

 لتنفيذاق اتفللتصرف، الذي يبرم مع البائع  الكاملة هو الشخص الطبيعي الراشد ذو األهلية القانونية -"المستهلك" 1-3

الذي ال يتصل اتصاالً مباشراً بعمله أو (ClubLive100)  برنامجعضوية في اتفاق بيع أو اتفاق أو  الخدمة اإللكترونية

 نشاطه المهني.

ا التي مصر سبتر  هو شركة -ع"ئ"البا 1-4 ، المنطقة 5-6إس المبني اإلداري مقرها في و المصري، للقانون تعمل وفقا

 الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

 .العربية مصرجمهورية  -القاهرة

 الجديدة.، المنطقة الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة 5-6مكتب سبتر في المبني اإلداري إس  خدمة العمالء:

 .العربية مصرجمهورية  -القاهرة

 25653313+ رقم الهاتف

 25653314+الفاكس 

info@zepteregypt.com 

www.zepter.com 

https://www.facebook.com/EGY.Zepter/ 

1-5 "ClubLive100 و ( "البرنامج" أو ": "أيضاClubLive100)"   الذي يقدمه البائع للعمالء، وهو برنامج والء

 كما يتيح امتيازات لألعضاء ن، منهم و بصورة تطوعية على العمالءالترويج لها دون أي رسوم المنتجات و نشرإلى  يهدف

 بالحسا فيج خالل التسجيل في المتجر أو ملبرنال نضمام اإليمكن للعميل لبرنامج. وا شروط وأحكامفي  عليهامنصوص 

 . لالئحة طبقا

البرنامج طبقا لشروط و أحكام البرنامج و طبقا  في المشتركعميل الهو  -"العضو"( :أيضا) و  "عضو البرنامج" 1-6

 العضوية في البرنامج. تفاق فسخ ال ةبمثاب العميل وضعفقدان   يعتبر. و لالئحة

 

 

 

 .ةالدائم اإلقامةطبيعي بنية الشخص الهو المكان الذي يقيم فيه  -"محل اإلقامة" 1-7
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لها قنية و المعايير الت برز خصائصهاتبصورة ) المنتجات(، التي يعرضها البائع في المتجر سلعهي ال -المنتجات"" 1-8

معلومات لك ذكما تظهر المنتج غير المتوفر،  ءباستثناو أسعارها، و التي يمكن للعميل أن يطلبها من المتجر، واستخداماتها 

 .صفحة الويب للمتجر

لدولة افي  المختصةمن الجهات  صاحب العمل أو المشروعو هو رقم تعريفي يحصل عليه  -"ةالضريبي البطاقة"رقم  1-9

 دافعي الضرائب. إلى سجالتضافته إبغرض  التي يقع فيها مقره

 لعسضريبة القيمة المضافة المفروضة على الل المنتجات( بالجنيه المصري شامالً هو سعر المنتج ) -سعر التجزئة"" 1-11

 س. %14و قدرها و الخدمات 

اردة والمتجر لكل منتح يشتريه العضو طبقا للشروط ال يحدده، المخفضهو سعر التجزئة  -"بالعضو"السعر الخاص  1-12

 نضمام اإلو يبدي العميل رغبته في  %14و الخدمات و قدرها سلع القيمة المضافة المفروضة على ال شامالً ضريبة الالئحةفي 

و في حالة عدم   عين في المتجرلمنتج م بالعضوالسعر الخاص  Member Price خيار على ضغطاللبرنامج من خالل ل

 .إنضمامهلبرنامج، يقبل طلب اإلنضمام ل الضغط على خيارإلغاء 

سعر التجزئة )اإلجمالي( أو سعر العميل سواًء كان مستحق ل وضع بناءاً على -هو سعر المنتجات -"سعر البيع" 1-31

ل بتحملها خرى، التي يلتزم العمياأل المحتملة تكاليفالاإللكترونية مع الشراء سلة المضافة إلى  -اإلجمالي()الخاص باألعضاء

 يل. تكاليف التوص شاملة، لالئحةاً طبق

 يارالضغط على خبإلى البائع  يرسلهاو صحيح ويؤكدها  يعبئها العميل بشكلقائمة الطلبات التي هو  -الطلب"" 1-51

Order& Pay "ادفعو  اطلب." 

 .الالئحةالبائع طبقا ألحكام  يؤكده ذيال -المخصص لشراء المنتجات جزءال في –هو الطلب  -البيع" اتفاق" 1-16

ً المتجر للعميل  هي خدمة مجانية يقدمها البائع في -"الخدمة اإللكترونية" 1-17  .إلكترونيا

ضات تفااالنو الكهرباءانقطاع لمعلنة و غير المعلنة و الحصار ومثل األعمال اإلرهابية و الحروب ا -القوة القاهرة"" 1-19

 لطرفينلأخرى مفاجئة تقع أحداث أي والفيضانات و االنفجارات األرضية والزالزل  و االنهياراتو االضطرابات و األوبئة و

ة تؤثر على بذل العنايوبصورة دائمة أو مؤقتة، كليا أو جزئيا، وتفاق ون تنفيذ االحول دتو اخارجة عن إرادتهمبصورة 

ورة عند التفكير بصيتمكنا من توقعها  ولم أو مواجهتها دون وقوعها الحيلولةلعميل وال ايكن بمقدور البائع لم الواجبة و

  عقالنية.

باستثناء العطالت الرسمية في  الخميسإلى  االحدمن هي أيام األسبوع  -حسب السياق الواردة فيه -أيام العمل"" 1-20

يل أو العم محل إقامةباستثناء العطالت الرسمية في الدولة التي يوجد بها  الخميسإلى  االحدمن أو هي أيام األسبوع  مصر

 توصيل المنتجات.عمليات جري حيث تو مقره

 

 .التالية الالئحةهي  -الالئحة 1-22

من خالل صفحة الويب  الالئحةهذه حرية اإلطالع على قواعد و شروط استخدام المتجر. و للعميل  الالئحةتنظم  -2

www.shop.zepteregypt.com، اإللكترونيمتجر ال الئحة"  تحت عنوان." 

 عملية التسجيل في المتجر. أثناءو قبول أحكامها  بالالئحة اإلقراربشرط  المتجر استخداميمكن  -3

ا   : الخدمات اإللكترونية في المتجرثانيا

 ترونية التالية متاحة على المتجر:اإللكالخدمات  -1
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ب في لشخص الراغا لتعريفالبيانات الالزمة حدد نموذج إلكتروني يوفره البائع على المتجر ي هو -التسجيل نموذج 1-1

 كذلك وو تسجيلهما في البرنامج  عضو وضعفي المتجر و الشخص الراغب في الحصول على  عميل وضعالحصول على 

 وعميل في المتجر أ وضعطرق االتصال المباشر، و من الضروري أن يملئ الشحص الراغب في الحصول على تحديد 

 Register عميل و عضو هذه البيانات بصورة سليمة و كاملة و يرسلها إلى البائع من خالل الضغط على خيار وضعي

 على صفحة الويب للمتجر(. تفاعلينموذج توفر اً؛) و يو عضو أو ليصبح  عميالً  ليصبح عميالً  "سجل"

هو و، اسم المستخدم)موسومة باسم الفردالبائع في نظام معلومات  صادرمهو مجموعة  -ACCOUNT الحساب 1-2

 باتفاقاتة المعلومات الخاصقدمها  العميل ويالبيانات التي  وتخزن فيه، كلمة مرور يضعها العميلعنوان البريد اإللكتروني( و

ل ومن خالل حساب الخدمة اإللكترونية ، يمكن للعمي .المتجر فياستخدام العميل للحساب عقب تسجيله  أيبدو .مةالبيع المبر

بيع  تفاقاالبيع الذي يظهر معلومات مفصلة عن أي  اتفاقاتتصفح سجل التالية: تغيير كلمة المرور ، و استخدام الوظائف

وحذف الحساب  بالفعل(، قد تم لم يكن الدفعالبيع وتغيير طريقة الدفع )إذا  قيمة اتفاق، وإمكانية دفع الحالي موقفهو بعينه

 ائعالموافقة لغرض تسويق منتجات الب والغاء أو إلغائها، ومنح الشخصية هبيانات معالجةالموافقة على منح  و،ترك الحساب()

لبريد ا رسائل )مثل اآللية الرسائلأنظمة بواسطة  وقيام البائع بالتسويق المباشر معلومات تجارية استالمو ،  و خدماته

 ومن اإلنسان( واستخدام أجهزة االتصاالت الطرفية )مثل الهاتف  تدخل مباشر بال المرسلة اإللكتروني والرسائل القصيرة

ينبغي  ولبرنامج و تغيير عنوانه. نضمام لإلاو يمكن للعميل بنفسه من خالل استخدام األدوات المتاحة في الحساب  .(الحاسوب

 :التالي عنوانالالبيانات األخرى أن يتواصل مع البائع إلكترونيا على  عديلعلى العميل لت

info@zepteregypt.com. 

 

سلة لامن خالل إضافة المنتجات إلى  الشراء طلبتقديم يتيح  هو نموذج تفاعلي متوفر على المتجر -طلبالنموذج  1-3

و  صيل و الدفع.مثل طريقة التو هذا االتفاقو تحديد شروط لتنفيذ اتفاق البيع و كاملة  صحيحةبيانات  مع تقديملكترونية، اإل

 لتنفيذ ئع اتفاق مع الباإبرام  -عليه عند تقديم طلب الشراء، عميلالبوضع يتمتع تم تقديم طلب شراء من قبل شخص ال إذا 

دأ استخدام نموذج و يب .تقديم طلب الشراء اإلنضمام للبرنامجن أثناء كما يمك الً.يصبح عمي بالتاليكترونية ولخدمة اإللحساب ا

ام العميل  بعد إتم يأتي تقديم طلب الشراءو  اإللكترونية. الشراءطلب للخدمة اإللكترونية بإضافة المنتج األول إلى سلة 

 -. "اطلب و ادفع"Order& Pay   ( الضغط على خيار2و ) الشراء طلبوذج من تعبئة( 1لترتيب: )باللخطوات التالية 

 ل فرديتعدي ءجرايمكنه إ ، أعالهبالضعط على الخيار المذكور طلب الشراء العميل  حتى يؤكدو  -نموذج الطلبتعبئة بعد 

 صفحة الويب للمتجر(.لب؛ ) يتوفر نموذج تفاعلي على على نموذج الط

للمستخدمين يح تالبريد اإللكتروني، مما ي من خاللالبائع على المتجر  توزيع إلكترونية يقدمهاهي خدمة  - الدعائية النشرة 1-4

ً من البائع. وتحتوي تلك النشرات النسخ الالحقة للنشرة الدعائية استالم جات و على معلومات عن البائع، والمنت الكترونيا

 لمتجر.لجديدة ال الوظائفاألخبار و اإلعالنات على المتجر و 

ً العميل  ه من قبلإرسال وينتهي بمجرد واحدة لمرةلخدمة اإللكترونية يقدم مجانا و التسجيل ل نموذج -2 ا  دبنلل وفقا النقطة  ثالثا

 .تمقبل أن ي التسجيل العميلأو ينتهي لحظة إيقاف المذكورة أدناه  3

تم كترونية ، إذا لخدمة اإللالتسجيل لنموذج  تنفيذ اتفاقالحق في أن ينسحب من  مستهلكال الذي يتمتع بوضعليس للعميل  -3

ا  للبندإرسال نموذج التسجيل إلى البائع طبقا ب. و كاملة من قبل البائعهذه الخدمة  تنفيذ الذي أدناه، فإن العميل  3النقطة  ثالثا

 لخدمة اإللكترونية.ل التسجيل نموذج فيذنلتمستهلك يمنح البائع موافقته ال يتمتع بوضع
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، إزالة أسبابإبداء  دونغير محددة. و يمكن للعميل، في أي لحظة و  مدةحساب الخدمة اإللكترونية مجانا و ل تاحي -4

ً يعتبر أيضوالخدمة اإللكترونية  تنفيذ حساب تفاقالفسخ العميل   يعتبر بمثابةما هو والحساب)ترك الحساب(  في حالة كان   -ا

 العضوية في البرنامج. التفاقيةتلقائي  فسخ -العميل عضواً 

من  الالئحةذه هألحكام  نتهاك الصار االعلى الفور في حالة الخدمة اإللكترونية  تنفيذ حساب اتفاق فسخللبائع الحق في  -5

 العامةاعية األعراف االجتم خالفي غير قانوني محتوي تقديمأو بيانات لشخص اخر، قبل العميل مثل تقديمه بيانات خاطئة أو 

 تطلبا تقديم الكثير منكذلك في حالة و تكنولوجيا المعلوماتنظم االتصاالت وتعطيل العمل أو زيادة العبء على  سببيو

ريد اإللكتروني الب عنوان الفسخ إلكترونيا على اشعاريرسل البائع وفي هذه الحالة   .و التهرب المستمر من دفع قيمتها الشراء

ميل و في حالة كان الع (.االتفاقيوم فسخ )على نحو يمكنه من اإلطالع على محتواه  هوصول بمجرديصبح سارياً و للعميل

 .س اليومفي نفعضويته في البرنامج  اتفاقيةفسخ تلقائيا تعضو في البرنامج، 

 األسبابن إبداء دو -خدمة اإللكترونية ال تنفيذ حساباتفاق الحق في االنسحاب من  مستهلكالالذي يتمتع بوضع للعميل  -س6

نيا على لبائع إلكتروا ذلك بإشعارو ،تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونيةاتفاق يوم من تاريخ إبرام  14خالل  -أي تكلفة لحم  ت  أو 

 ةالمذكور بالمدةمستهلك ال الذي يتمتع بوضعالعميل  يخلوحتى ال .  info@zepteregypt.com:التالي البريد اإللكتروني

ً البائع للعميل تأكيديرسل في المقابل ومدة. القبل انتهاء  ارسال اإلشعارأعاله، عليه   ةيلوسلى االنسحاب عاشعارباستالمه  ا

تنفيذ ق اتفاانسحابه من  يعتبرمستهلك عضواً، ال الذي يتمتع بوضعو في حالة كان العميل  محمي. PDFبصيغة ملف  دائمة

 عضوية البرنامج.اتفاق  فسخ حساب الخدمة اإللكترونية بمثابة

ً إلزامي أدناه، ولكنه ليس 1 رقم النموذجمستهلك استخدام الالذي يتمتع بوضع  يمكن للعميل -7  .ا

يار الضغط على خبالعميل  ه من قبلإرسال بمجرد ينتهيمجانًا و يملء مرة واحدة و  الخدمة اإللكترونيةيقدم نموذج طلب  -8

Order&Pay "قبل أن تتم طلبال تقديمة عمليل قاف العميلإي بمجردأو  "اطلب و ادفع.  

قد تم  الخدمة اإللكترونية ، إذا كانتطلب  تفيذاتفاق من  االنسحابمستهلك الحق في ال الذي يتمتع بوضعليس للعميل  -9

يمنح المستهلك البائع الموافقة ، "اطلب و ادفع" Order& Payخيار الضغط على ب من قبل البائع، حيث أنه بالكاملتنفيذها 

 الخدمة اإللكترونية. طلب نموذج تفيذعلى 

مهتم الشخص ال تقديمب الدعائية النشرة و يبدأ استخدام غير محددة. لمدةتقدم مجانًا والنشرة الدعائية اإللكترونية  -10

 الضغط بمجرد و لمتجر.ل الرئيسيةصفحة الفي  "سجل" Sign Upخيار و الضغط على عنوان بريده اإللكتروني  هااستخدامب

 أي إبداء ونوبد، في أي لحظة شرة النيمكن للشخص المهتم باستخدام   و .يتم تفعيل االشتراك في النشرة هذا الخيار،على 

ً  بذلك لبائعا اشعار من خالل إرسال ترك خدمة النشرة الدعائيةسبب،  : لتاليا على عنوان البريد اإللكتروني إلكترونيا

info@zepteregypt.com النشرة اإللكترونية تنفيذاتفاق فسخ  يعتبر بمثابة، وهو ما. 

 Sign Upيار خ و الضغط علىعنوان بريده اإللكتروني النشرة الدعائية اإللكترونية تقديم الشخص المهتم باستخدام ب و -11

ا وتعد كذلك بمثابة موافقة من هذ بإتباعهاوالتزامه  لها وقبوله الكامل الالئحةعلى محتوى  باطالعه إقرار  بمثابة "سجل"

ي المرسلة )مثل رسائل البريد اإللكتروناآللية  رسائلأنظمة البواسطة  لتسويق المباشرا لوسائل البائع على استخدامالشخص 

 لكت الذي يستخدم و يمكن للشخص بال تدخل مباشر من اإلنسان( واستخدام أجهزة االتصاالت الطرفية )مثل الحاسوب(.

ً البائع  اشعارإلغاء الموافقة المذكورة في الجملة السابقة في أي لحظة من خالل النشرة اإللكترونية  على البريد ذلك ب إلكترونيا

  .النشرة تنفيذتفاق ال فسخ يعتبر بمثابة، وهو ما info@zepteregypt.com: التالي اإللكتروني

خالل وذلك  -أي تكاليف لحم  ت   ابداء األسباب أو دون –النشرة اإللكترونية  تنفيذاتفاق للمستهلك الحق في االنسحاب من  -12

ً من تاريخ إبرام  14 ً على البريد اإللكتروني التالي: بذلك لبائعاشعار ا، من خالل النشرة  تنفيذاتفاق يوما  إلكترونيا
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info@zepteregypt.com.  سل وير. تهائهاانقبل  ارسال اإلشعارأعاله، على المستهلك  ةالمذكور بالمدة لتجنب اإلخاللو

 محمي.  PDFبصيغة ملف  دائمة وسيلةاالنسحاب على  اشعارستالمه تأكيداً الالبائع للمستهلك 

 أدناه، لكنه ليس إلزامياً. 2يمكن للمستهلك استخدام النموذج رقم و -13

تنفيذها بصورة و أ تنفيذهاويكون مسؤوالً أمام العميل عن عدم  بالشكل الصحيحالخدمات اإللكترونية  بتنفيذيلتزم البائع  -14

إذا كان  حةصحيأو تنفيذها بصورة غير  لخدمات اإللكترونيةا تنفيذن البائع ليس مسؤوالً عن عدم أ مراعاة، مع صحيحةغير 

 قاهرة.اللقوة ا حاالت ناتجا عنذلك 

 :ئع للخدمات اإللكترونية إلكترونياً على البريد اإللكتروني التاليالبا بتنفيذيمكن للعميل تقديم الشكاوى المتعلقة  -15

info@zepteregypt.com. 

صف وعلومات االتصال ، باإلضافة إلى الشكوى االسم واللقب أو اسم الشركة وم نموذج أن يوضح العميل في وصىي   -16

ونها مجرد ال تعدو ك -مستهلكالإذا كان العميل يتمتع بوضع –وهذه المتطلبات الواردة في الجملة السابقة . و سببها الشكوى

 توصيات وعدم االلتزام بها ال يؤثر البتة على فاعلية الشكوى المقدمة. 

 .هايوماً من استالم 14وى خالل كالش بالفصل فيالبائع  يلتزم -17

ا   استخدام المتجر قواعد :ثالثا

 :ما يلي توفر إلىالمتجر باستخدام المهتم  أو الكيان الشخص يحتاج -1

 SSLتوكول متصفح إنترنت يدعم برو 1-1

 الحصول على خدمة اإلنترنت 1-2

 عنوان بريد إلكتروني. -حساب بريد إلكتروني 1-3

 :عن طريق ما يليالمتجر استخدام و يتم  -2

 و يشمل ذلك التسجيل باستخدام خدمة المذكورة أدناه، 7-3 في النقاط الموضحةلإلجراءات  فقاو التسجيل في المتجر 2-1

 فيس بوك على المتجر(،المثل استخدام األدوات التي يتيحها ) خارجية توثيق

 تقديمو، بوك على المتجر( سفيال) مثل األدوات التي يتيحها  توثيق خارجية استخدام خدمة ، يشملالتسجيل في المتجر 2-2

 .6-1النقاط  رابعاالبند في  الموضحة اتجراءإلل وفقاالطلب 

فيس لاتحقق من الهوية )مثل استخدام األدوات التي يتيحها لل خارجيةتوثيق  استخدام خدمة ذلك يشملو، تسجيل الدخول 2-3

 استخدام حساب الخدمة اإللكترونية.باإلضافة إلى  -(بوك على المتجر

في  احةلمتااألدوات  العميل باستخداموذلك التسجيل  اتجراءإل وفقا البرنامجالتسجيل في المتجر أو في المتجر و يتم -3

 الضغط على من خالل يتم تأكيد التسجيل و ، الواقعيةللظروف  وفقاو سليمة بصورة نموذج التسجيل المملوء إلرسال المتجر

 ."سّجل" Registerخيار

ً  البرنامجولمتجر أو في المتجر تسجيل العميل في ا يتمأعاله ،  3في النقطة  المذكور تأكيد التسجيل بمجردو -4 ا م، وهو معا

 .امجمزايا البرناالستفادة من  وإمكانية استخدام حساب الخدمة اإللكترونية أو استخدام حساب الخدمة اإللكترونية  يعني 

 :ما يلي بمثابةالتسجيل  نموذجإرسال يعتبر  -5

 هاب، وقبوله الكامل البيانات الشخصيةذلك قواعد معالجة ، بما في الالئحةعلى محتوى  باطالعه العميل من إقرار 5-1

 تباعها،والتزامه بإ
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لى الفور في ع بتحديثها سيقومأنه إقرار العميل بأن جميع المعلومات والبيانات التي قدمها في إجراء التسجيل حقيقية و 5-2

 .حالة تغيرها

روط على محتوى ش باطالعهالعميل  التسجيل بمثابة إقرار أيضاً من نموذجإرسال يكون لبرنامج، ل اإلنضمامو في حالة  -6

 وأحكام البرنامج وقبوله الكامل إلتباعهما.

للبائع رفض و. لالئحة اوفق هابتحديث قام والتسجيل  نموذجيحتفظ البائع بالحق في التحقق من البيانات التي قدمها العميل في  -7

ة برنامج في حالالعضوية في الاتفاق و حساب الخدمة اإللكترونية  تنفيذاتفاق أو الخدمة اإللكترونية حساب  تنفيذاتفاق إبرام 

ذا هآخر في  شخصبيانات خاطئة أو غير كاملة أو بيانات  تقديمفي حالة  ، وخاصة التسجيل نموذجوجود خلل في ملء 

البائع على  ريخطالعضوية في البرنامج ، اتفاق أو و/ الخدمة اإللكترونيةحساب  تنفيذاتفاق في حالة رفض إبرام و. النموذج

بيانات  بتقديم لالعميقيام في حالة  و التسجيل. نموذجعلى البريد اإللكتروني الوارد في  اأعاله إلكتروني بالواردالفور العميل 

الخدمة  حساب تنفيذاتفاق ، للبائع االنسحاب من البيانات تعديلآخر أثناء عملية  شخصأو بيانات  كاملةخاطئة أو غير 

العميل بها  ي بل غ، والتي  5 النقطة خامساالبند في  الواردة باألثارو العضوية في البرنامج بالطريقة اتفاق أو و/ اإللكترونية

 لكتروني.اإل هعلى عنوان بريد

أدوات  استخدام جميع -عد تسجيل الدخولب - هفي حالة كان العميل يستخدم بالفعل حساب الخدمة اإللكترونية، فيمكنو -8

 المتجر.

 البيع اتفاقإبرام  :رابعا

 :باإلجراءات التاليةالبيع  اتفاقإبرام يتم  -1

بصورة  مملوءاً إرسال نموذج الطلب، وذلك ب -في المتجر احةاألدوات المت باستخدام Order طلب الشراءالعميل يقدم  1-1

اطلب و  "Order and Pay خياره العميل بالضغط على دالطلب الذي يؤك تقديم، و يعتبر الواقعيةوفقاً للظروف ة وسليم

ً  عضويةاتفاق بيع و اتفاق أو  بيعاتفاق بمثابة تقديم عرض للبائع إلبرام  "ادفع  بوضعلشخص اعدم تمتع في حالة  -أو معا

لخدمة اإللكترونية ا بحسانفيذ تاتفاق  بمثابةبيع أواتفاق اإللكترونية وخدمة ال حسابتنفيذ اتفاق يعد ذلك بمثابة   -عميلال

ً وذلك عضوية في البرنامج اتفاق بيع و اتفاق و  .الالئحةكام حأل وفقا

 ط على خيار بعد الضغالذي يدخله موافقته على العرض على البريد اإللكتروني للعميل ب للعميل اً يرسل البائع تأكيد 1-2

Order and Pay "اطلب و ادفع." 

البيع أو إبرام  اتفاقإبرام  يتم ،أدناه 8النقطة أعاله، وبالمحددات الواردة في   2 -1في النقطة  وبمجرد التأكيد المذكور -2

 حسابتنفيذ  اتفاقإبرام  –عميل ال بوضعفي حالة الشخص الذي ال يتمتع  - ، أوالعضوية في البرنامجاتفاق البيع و  اتفاق

 ي البرنامج.العضوية فاتفاق و  اتفاق البيعالخدمة اإللكترونية و  حسابتنفيذ اتفاق أو  الخدمة اإللكترونية واتفاق البيع

 .راء الشطلب أثناء المعلومات و البيانات التي قدمها  كافةبأن  من العميل اشعاريعتبر إرسال نموذج الطلب بمثابة  -4

أن يصبح شخص مهتم بقبل  من لخدمة اإللكترونيةا تنفيذ حساباتفاق  في حالة إبرام الشراء ويعتبر إرسال نموذج طلب -5

 تباعها. بإ والتزامه وقبوله التام لهاو  الالئحةعلى محتوى  باطالعهالشخص  هذا من قراربمثابة إ عميالً 

رار من ة إقالطلب بمثاب يقدمالذي قبل العميل  عضوية في البرنامج مناتفاق إبرام  يعتبر إرسال نموذج الطلب في حالةو -6

  ا.بإتباعهشروط و أحكام البرنامج و قبوله التام لها و التزامه محتوى  باطالعه على منه

ملزمة للبائع، إال أنه سيأخذها في عين االعتبار وفقاً  تليس الشراء طلبنموذج التي يضيفها العميل في  المالحظات -7

 .إلمكانياته



اتفاق ض إبرام للبائع رفيمكن و. الشراء طلبت التي يقدمها العميل في نموذج البائع بالحق في التحقق من البيانا يحتفظ -8

العضوية في البرنامج في حالة ملء نموذج الطلب بصورة غير اتفاق الخدمة اإللكترونية و/ أو  تنفيذ حساباتفاق و  البيع

اتفاق رام إب خر في النموذج. و في حالة رفضغير مكتملة أو بيانات شخص آ ئة أوتقديم بيانات خاط، خاصة في حالة سليمة

بالمذكور لعميل ا اً بإخطارالبائع فور يقومالعضوية في البرنامج، اتفاق الخدمة اإللكترونية و/أو  تنفيذ حساباتفاق و  البيع

 .الطلب العميل في نموذج يقدمه يسلفاً إلكترونياً على البريد اإللكتروني الذ

 العميلالبائع  بلغي  أكبر من الكمية المتاحة في المتجر، أضاف العميل لسلة الشراء اإللكترونية كمية من المنتجات في حالة  -9

وذلك ليتمكن . "ادفعو  اطلب"  Order and Pay ضغط العميل على خيارفس لحظة تأكيد الطلب بفي ن، على الفور بذلك

 متجر أو التخلي عن شراء المنتجات.اللكمية المتاحة فعلياً في إلى اتقليل كمية المنتجات  منفي تلك الحالة  العميل

ً البند ماورد في مراعاة طوال اليوم مع  طلبات تقديميمكن  -10 الطلب يوم  تقديمو في حالة  المذكروة أدناه. 3النقطة  سابعا

 ر.أول يوم عمل بعد األيام سالفة الذك من اتفاق البيعتنفيذ تبدأ مدة أو أيام العطالت الرسمية في مصر،  الجمعهالسبت أو 

ه الذي أدخله و من خالل حساب على البريد اإللكتروني تفاق البيعال الوضع الحالي عن معلوماتيحصل العميل على  -11

 أيضاً.

ا   البيع قيمةدفع  :خامسا

. و يمكن اءالشر طلب تقديمعملية  إكمالالدفع بعد و يكون  -الدفع اإللكتروني خدمة مشغل عن طريقالبيع  قيمةيمكن دفع 

 ً  .اتمام عملية طلب الشراءحساب البائع بعد إلى  بنكيتحويل  عن طريق الدفع أيضا

ا   وتسليمهاالمنتجات  ارسال: سادسا

بل من ق الشراء طلبر إلى العنوان المبين في نموذج الواردة أدناه، يتم توصيل المنتجات داخل مص 5النقطة مع مراعاة  -1

أيام من تاريخ قبول الدفع من قبل  7شركة الشحن أو إلى نقطة االستالم التي يختارها العميل أثناء الشراء وذلك خالل  مندوب

عدة منتجات  يتكون من إال إذا كان أمر الشراءلحساب البنكي للبائع. ا استالم قيمة المشتريات فيالدفع اإللكتروني أو  مشغل

  .مختلفة وفي تلك الحالة يكون التوصيل خالل المدة المحددة للمنتج الذي يتطلب أطول فترة توصيل يمسلتبمدد 

 .طلب الشراءيتم حساب إجمالي السعر بمجرد اإلنتهاء من ملء نموذج  -2

ن سالمتها قبل ميؤكد العميل استالمه للمنتجات بالتوقيع على وثيقة الشحن. ولكن ينبغي للعميل مراجعة الشحنة والتأكد  -4

 تأكيد االستالم وتوقيع وثيقة الشحن وينصح كذلك بمراجعة محتويات الشحنة.

 مساءاً. 8صباحا والساعة  8يتم التوصيل خالل أيام العمل الرسمية بين الساعة  -6

شحنات إذا تجاوز حجم الطلب الحجم المعتمد في مصر لل الطرود تسليم المنتجات بالكمية األكبر منيحتفظ البائع بالحق في  -7

 كجم. 31.5أو إذا تجاوز وزن الشحنة 

 مع العميل. البائعالتي يحددها  المدةوذلك خالل  يتم تركيبه من قبل فني محلي يرسله البائععند شراء جهاز معالجة الماء،  -8

 

ا   : الواجبات والمسؤولياتسابعا

يبذل البائع قصارى جهده لتقديم خدماته على أعلى مستوى ويتعهد بالحفاظ على سرية المراسالت وإتخاذ كافة اإلجراءات  -1

 التي من شأنها منع األشخاص غير المخولين من الولوج لسيرفر الموقع.

 ة البيانات الشخصية.يلتزم البائع بحماية بيانات العمالء الشخصية وفقا لألحكام السارية وخاصة قانون حماي -2



ال تتجاوز أ يحتفظ البائع بالحق في تنظيم خدمات المتجر اإللكتروني وهو ما قد يحد من إمكانية الولوج إلى المتجر شريطة -3

 ساعتين وأال يتكرر هذا اإلنقطاع أكثر من مرة في األسبوع.مدة انقطاع الخدمة 

قديم أي ت. ويلتزم خاصة بعدم وأحكام هذه الالئحة للقوانين المعمول بهايلتزم العميل باستخدام المتجر اإللكتروني وفقا  -4

م تكنولوجيا نظ التحميل الزائد على العمل أو  تعطيل في تسببأو ي العامة األعراف اإلجتماعية نتهكي أومحتوى غير قانوني 

 المعلومات الخاصة بالموقع اإللكتروني للمتجر.

 ال يكون البائع مسؤوال عما يلي:  -5

 عدم إمكانية استخدام المتجر نتيجة للقوة القاهرة؛ 5-1

استخدام العميل للمتجر أو حساب الخدمة اإللكترونية بصورة غير قانونية أو تتعارض مع األحكام الواردة في هذه  5-2

 الالئحة وكذلك العواقب التي تترتب على هذا اإلستخدام؛

 قيام العميل بتقديم بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول أو كلمة مرور يستخدمها في الولوج لمواقع أخرى؛ 5-3

 .ذات الصلةبموجب أحكام القانون  مخولتقديم كلمة المرور والبيانات الشخصية إلى شخص  5-4

 عدم إرسال البيانات أو بطء إرسالها نتيجة ألي قصور تقني من جانب العميل؛ 5-5

 ثالث تمويل شراء المنتجات. الطرف الرفض  5-6

ور من على كلمة المر تذكرفي حالة نسيان العميل لكلمة المرور التي يستخدمها في الولوج للحساب، يقوم باتباع خطوات  -6

 موقع المتجر.

في حالة فقدان العميل لكلمة المرور الخاصة بحسابه أو في حالة حصول ولوج غير مصرح به لحسابه، يقوم العميل فورا  -7

حيز التنفيذ بمجرد وصوله  البالغ. ويدخل هذا info@zepteregypt.comبإبالغ البائع من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

للبائع، ال يكون البائع مسؤوال عن أي نشاط غير مصرح به  هللبائع على نحو يمكنه من اإلطالع على محتواه. وقبل وصول

، وفقا للجملة الغبنتيجة لقيام طرف ثالث باستخدام الحساب باستعمال كلمة المرور التي فقدها العميل. وفي حالة عدم تقديم أي 

المذكورة أعاله، ال يتحمل البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالعميل نتيجة لذلك وي ستثنى من ذلك األضرار التي  األولى

 تحصل نتيجة لخطأ متعمد أو إهمال جسيم من قبل البائع. 

أي نشاط تم في لتحقق من افي إجراءات  والبدءأعاله، يقوم البائع بحجب الحساب  7المذكور في النقطة  البالغعند تقديم  -8

. ويبلغ البائع العميل فورا بنتائج هذه اإلجراءات عن طريق البريد اإللكتروني الخاص  البالغ المذكورالحساب بعد تقديم 

 بالعميل.

 

ا   : معالجة البيانات الشخصيةثامنا

 من الالئحة. 7النقطة  4يكون البائع هو المراقب على البيانات الشخصية بموجب المادة  -1

اإللكتروني التالي: ة ويمكن التواصل معه عبر البريد يعين البائع مسؤوال عن حماية البيانات الشخصي -2

info@zepteregypt.com  6أو على العنوان التالي: المبنى اإلداري-S5 ،المنطقة الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس ،

 .جمهورية مصر العربيةلجديدة، القاهرة، القاهرة ا

ومن جب المذكورة أدناه أو أثناء تنفيذها بمو االتفاقاتيتم معالجة البيانات الشخصية التي يحصل عليها البائع أثناء إبرام  -3

 :أجل األغراض التالية
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تنفيذ حساب الخدمة اتفاق ( 1ألغراض إبرام العقود اآلتية وتنفيذها: ) من الالئحة البند )ب( 1القسم  2المادة بموجب  -أ

 العضوية بالبرنامج،اتفاق ( 4تنفيذ النشرة الدعائية اإللكترونية، )اتفاق ( 3، )اتفاق البيع( 2اإللكترونية، )

 فظو ح ئع ومن بينها إصدارالبند )ج( من الالئحة ألغراض الوفاء باإللتزامات القانونية للبا 1القسم  6بموجب المادة  -ب

ميل أن متلقي إذا أوضح العوذلك وإبالغ متلقي المنتجات بمصدر بياناته الشخصية،  يةمستندات الحسابالالفواتير وغيرها من 

الرد على الشكاوى خالل المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها في اللوائح باإلضافة إلى المنتجات شخص غير العميل، 

 ،المعمول بها

( التسويق المباشر لمنتجات 1من الالئحة وضمن المصالح المشروعة للبائع وهي ) البند )و( 1القسم  6بموجب المادة  -ج

( تجهيز التقارير والتحليالت واإلحصاءات الخاصة باحتياجات البائع 3) وحماية ومتابعة المطالبات( رفع 2البائع وخدماته، )

 معلومات. ( ضمان أمن الشبكات وال4الداخلية، )

شحن والجهة )كشركة ال اتفاق البيعالجهات التي من خاللها ينفذ البائع هي : المستهدفة لتلقي البيانات الشخصيةالجهات  -4

ومتلقي المنتجات إذا أوضح العميل أن متلقي المنتجات شخص غير العميل، والجهات  المسؤولة عن صيانة أجهزة البائع(،

وخدمات البائع )كمقدمي المنشورات أو خدمات االتصاالت أو الدعايا(، والجهات التي يقدم المسؤولة عن تسويق منتجات 

البائع من خاللها الخدمات اإللكترونية على المتجر )كمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات( والجهات التي يتعاقد معها البائع 

لحسابات والدعم القانوني وكذلك الجهات المسؤولة عن خاريجيا لتقديم الخدمات االستشارية والضريبية وخدمات مراجعة ا

 خدمات الدفع )كالبنوك(.

 يتم تخزين البيانات الشخصية لمدة تتراوح حسب الغرض من جمعها واألسس القانونية لمعالجتها ومن بينها ما يلي: -5

اتفاق ( 2يكون التخزين حتى نهاية مدة العقد، ) –تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونية اتفاق ( 1) -إبرام وتنفيذ العقود التالية -أ

، يكون التخزين حتى نهاية مدة العقد -دعائية اإللكترونيةالنشرة التنفيذ اتفاق ( 3، )اتفاق البيعيكون التخزين حتى تنفيذ  -بيع

 يكون التخزين حتى نهاية مدة العقد. -عضوية البرنامجاتفاق ( 4)

 يكون التخزين إلى أن يتم هذا الوفاء.–وفاء البائع بالتزاماته القانونية  -ب

يكون التخزين حتى يتم تقديم اعتراض  -( التسويق المباشر لمنتجات وخدمات البائع1تحقيق مصالح البائع المشروعة: ) -ج

سبب لتقادم أو قبول البائع لإلعتراض الميكون التخزين حتى سقوط الدعوى با -وحماية ومتابعة المطالبات( رفع 2على ذلك، )

لبائع يكون التخزين حتى يقبل ا -( تجهيز التقارير والتحليالت واإلحصاءات الخاصة باحتياجات البائع الداخلية3قانونا، )

 .المدة شهر أو حتى يقبل البائع اإلعتراض المسبب قانون -( ضمان أمن الشبكات والمعلومات4اإلعتراض المسبب قانونا، )

إعراب العميل بصورة منفصلة عن موافقته على هذا التخزين: ويكون ذلك بالتسويق المباشر  لمنتجات وخدمات البائع  -د

ويكون  –أو إرسال معلومات تجارية عن طريق البريد اإللكتروني  وأجهزة االتصاالت الطرفية اآلليباستخدام نظم االتصال 

 هذا التخزين حتى يسحب العميل موافقته.

 يحق لكل شخص الوصول لبياناته الشخصية وتعديلها أو حذفها أو رفض معالجتها وله كذلك الحق في نقل بياناته. -6

وله كذلك أن يبدي في أي وقت اعتراض مسبب على معالجة بياناته الشخصية من أجل تحقيق مصالح البائع المشروعة.  -7

ألغراض تسويقية مباشرة تتسق مع مصالحه المشروعة، يحق لصاحب فإذا قام البائع باستخدام بيانات العميل الشخصية 

البيانات أن يقدم اعتراضا على هذا االستخدام. ويتم التوقف عن استخدام البيانات الشخصية لمقدم االعتراض في حالة تقديم 

 االعتراض أو عند قبول البائع لهذا االعتراض المسبب.

على  بياناته الشخصية التي ال تؤثر معالجةميل في أي وقت أن يسحب موافقته على وإذا تمت معالجة البيانات، يحق للع -8

 بموجب الموافقة التي سبقت االنسحاب. قدمتبالحق في استخدام البيانات التي   االلتزام



في الموقع  ورةيقوم صاحب البيانات بالتواصل مع البائع باستخدام بيانات االتصال المذك مارسة الحقوق المذكورة أعاله،لم -9

 أو يتواصل مع المسؤول عن حماية البيانات باستخدام البيانات المذكورة أعاله.

إذا  حل اقامتهفي مويحق كذلك لصاحب البيانات رفع شكوى للمفتش العام لحماية البيانات الشخصية أو ألي هيئة مماثلة  -10

 باللوائح الخاصة بحماية البيانات الشخصية بما في ذلك هذه الالئحة. التخلأن معالجة بياناته الشخصية  أقر

عينه )وتكون بعقد تقديم البيانات الشخصية أمر اختياري ولكن اإلفصاح عن بعض البيانات الشخصية المطلوبة إلبرام  -11

اتفاق حساب الخدمة اإللكترونية وتفاق افي الخانات التي بجانبها عالمة النجمة "*" أثناء إبرام العقد( إلزامي إلبرام وتنفيذ 

د عضوية البرنامج. وعدم اكتمال البيانات يعني استحالة إبرام تلك العقواتفاق النشرة الدعائية اإللكترونية و/أو اتفاق و البيع

 المذكورة أعاله أو تنفيذها.

اسة ارية، يبلغ البائع العميل بسيبصفته ملتزما بمعالجة البيانات الشخصية على نحو آمن ومتسق مع اللوائح الس -12

 الخصوصية والتي يمكن اإلطالع عليها من خالل موقع المتجر. 

 

 الشكاوى والضمانات :تاسعا

مان لوائح القانون المدني الخاصة بالضووفقا ليل دون أي عيوب مادية أو قانونية. منتجات للعميلتزم البائع بتوصيل ال -1

 أمام العميل عن أي عيب مادي أو قانوني بالمنتج المبيع.الضمني، يكون البائع مسؤوال 

عالوة على ذلك، يقدم البائع )وهو الضامن( ضمان يؤكد جودة وسالمة عمل المنتجات التي يبيعها ويستثنى من هذا  -2

 الضمان المنتجات أو العناصر الموضحة في بطاقة الضمان.

مدة الضمان أو خالل مدة مسؤولية البائع عن الضمان الضمني، يقدم في حالة إيجاد عيوب بالمنتجات المشتراة خالل  -3

 +25653313أو الهاتف التالي:  info@zepteregypt.comالعميل شكوى على البريد اإللكتروني التالي: 

ذج الشكوى المتاح على موقع المتجر اإللكتروني ومراكز للبدء في إجراءات تقديم الشكوى، يمكن للعميل االستعانة بنمو -4

الصيانة الخاصة بالبائع. وفي حالة عدم استعانة العميل بنموذج الشكوى المذكور في الجملة السابقة، يقدم العميل شكواه على 

ال تعدو  -تهلكمسالإذا كان العميل يتمتع بوضع –. وهذه المتطلبات الواردة في الجملة السابقة النظر فيهانحو يمكن البائع من 

كونها مجرد توصيات وعدم االلتزام بها ال يؤثر البتة على فاعلية الشكوى المقدمة. ويقوم العميل بتوصيل المنتجات المعيبة 

( يقوم بشحنها 2أو )مقره لخيار متاحا في البلد محل إقامته أو ( إلى أقرب مركز صيانة إذا كان هذا ا1على حساب البائع: )

 مباشرة إلى مركز الصيانة الرئيسي.

يوما من تاريخ  14الشكوى، يلتزم العميل باستالم المنتج المرسل على حساب البائع خالل مدة ال تتجاوز  الفصل فيبعد  -5

 تلقي أول مكالمة لإلستالم والتي يتلقاها العميل من البائع وفقا لطريقة التواصل التي يختارها العميل أثناء تقديم الشكوى.

اإلقرار يوما من تاريخ استالم نموذج الشكوى. وفي حالة  14وى خالل كالش االعترافالبائع بإبالغ العميل بعدم  لتزمي -6

يوما من تاريخ وصول المنتجات محل الشكوى  21هذه الشكوى الفصل في الشكوى المقدمة من العميل، تكون مدة بعدالة 

 الطرفان على تسوية معقولة ال تتسبب في إزعاج العميل بصورة مفرطة.  إال إذا اتفقإلى البائع 

 

 اتفاق البيع: االنسحاب من عاشراا 

يوما من تاريخ  14وذلك خالل   -دون إبداء أي سبب- اتفاق البيعمستهلك االنسحاب من اليحق للعميل الذي يتمتع بوضع  -1

يرسل على أن . info@zepteregypt.comالبائع عن طريق البريد اإللكتروني التالي:  شعاراستالم المنتجات ويكون ذلك بإ
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الم مستهلك تأكيد باستالقبل انقضاء المدة المذكورة أعاله. ويرسل البائع للعميل الذي يتمتع بوضع  االشعارالعميل 

 محمي. PDFفي صيغة ملف  االنسحاب عبر وسيلة دائمةاشعار

 أدناه ولكن هذا غير إلزامي. 3مستهلك اإلستعانة بالنموذج اليمكن للعميل الذي يتمتع بوضع  -2

مرسلة في  يعاتفاق البإذا كانت المنتجات موضوع  اتفاق البيعمستهلك االنسحاب من الال يحق للعميل الذي يتمتع بوضع  -3

تجميل( وتم فتح تلك العبوة بعد استالم المنتجات. وال يمكن إرجاع تلك المنتجات عبوة مختومة )كالقهوة و مستحضرات ال

 بعد فتح العبوة وذلك ألسباب تتعلق بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية.

 

 المرتجعات: حادي عشر

 بإرجاعطرفان ، يلتزم الاتفاق البيعفي االنسحاب من مستهلك حقه القانوني الالذي يتمتع بوضع  استخدام العميلفي حالة  -1

هلك بإرجاع مستالو يلتزم العميل الذي يتمتع بوضع  استالم البائع إلعالن االنسحاب. من تاريخيوم  14المنافع المتبادلة خالل 

أعاله، يلتزم العميل الذي يتمتع  3النقطة  عاشراً المذكورة في البند زن على حسابه و في حالة المنتجات المنتجات إلى المخ

حتى نتجات أو شحنة الميتسلم البيع حتى  قيمة. و يمكن للبائع االمتناع عن إرجاع غلفةم ةمستهلك بإرجاعها في عبوالضع بو

 .أيهما أقربمستهلك إثبات أنه أرسلهم، الالعميل الذي يتمتع بوضع  يرسل

باستخدام نفس وسيلة الدفع التي استخدمها العميل الذي يتمتع بوضع مستهلك في  اتفاق البيعوم البائع بإرجاع سعر يق -2

تحمل ال يوأخرى لإلرجاع. ذي يتمتع بوضع مستهلك يقبل صراحة طريقة التحويل( إال إذا كان العميل الاألولى)المعاملة 

 الذكر.سالفة  استرداد الماليخص عملية  العميل الذي يتمتع بوضع مستهلك أي تكاليف في ما

 المتجر بعملالشكاوى المتعلقة  إجراءات :ثاني عشر

 المتجر إلكترونياً على البريد اإللكتروني التالي: بعملالشكاوى المتعلقة  إرساليمكن للعميل  -1

info@zepteregypt.com 

، باإلضافة إلى وصف أو اسم الشركة ومعلومات االتصال واللقب الشكوى االسمنموذج ي فض ل أن يوضح العميل في  -2

ونها مجرد ال تعدو ك -مستهلكالإذا كان العميل يتمتع بوضع –وهذه المتطلبات الواردة في الجملة السابقة الشكوى و سببها. 

 .توصيات وعدم االلتزام بها ال يؤثر البتة على فاعلية الشكوى المقدمة

 يوماً من استالم نموذج الشكوى. 14البائع بتسوية الشكوى خالل  يلتزم -3

 األحكام الختامية: ثالث عشر

الل المتجر، و خاصة من خ عمل يحتفظ البائع بالحق في تعديل الالئحة في حالة تغير أحكام القانون أو لتحسين جودة -1

 .التجاوزاتتحسين األدوات الموجودة على المتجر أو إضافة أدوات جديدة و كذلك لحماية حقوق العميل و منع 

 أدناه. 4و 3تين خالل المدة الواردة في النقط حيز التنفيذحة ئتغييرات الال تدخل كلأدناه،  5مع مراعاة النقطة  -2

العمالء  ويلتزم النشر. تاريخيوم من  30خالل  وتدخل حيز التنفيذمتجر، لا موقععلى صفحات  الجديدةينشر البائع الالئحة  -3

 -مليات التسجيلأثناء ع -باإلطالع  الجديدة و سريانها نشر الالئحة بين الممتدةفي المتجر في الفترة  يقومون بالتسجيلالذين 

 الجديدة و قبولهما.على الالئحة السارية وقت التسجيل و الالئحة 

العمالء  دمهاقعناوين البريد اإللكتروني التي  عبر مموافقته طلب لتأكيد معيرسل البائع إلكترونيا للعمالء الالئحة الجديدة  -4

 إرسال البائع لالئحة كما هو مبين في الجملة السابقة. تاريخيوم من  30خالل  حيز التنفيذ الالئحةوتدخل  في نموذج التسجيل.

 بإعالميوماً من تاريخ استالم الالئحة،  30في حالة عدم قبول العميل لالئحة الجديدة، يلتزم العميل فوراً، وفي مدة التتجاوز و
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على الالئحة  يوافقبأنه ال   info@zepteregypt.comالتالي: على البريد اإللكتروني رسالةعن طريق  االبائع إلكتروني

ميل عضو، كان العفي حالة نفيذ حساب الخدمة اإللكترونية. وتاتفاق التخلي عن الحساب و فسخ   بمثابةهو ما يعد الجديدة و

العميل  إرسالعدم تب ر ي عو العضوية في البرنامج.تفاق ال كذلك تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونية بمثابة فسخاتفاق يعتبر فسخ 

 المذكورة في الجملة السابقة بمثابة قبول لالئحة الجديدة. ه على الالئحة الجديدة خالل المدةتبعدم موافقإعالنا 

أحكام  فاذن اعتبارا من تاريخاإللزامية للقانون  األحكاممع  لجعلها متسقةالالئحة  المدخلة علىيتم تطبيق التعديالت و -5

 4 قرةالتعديالت المذكورة في الفب الموعد النهائي إلخطار العميلب للوفاء جهدهيبذل البائع قصارى و القانون سالفة الذكر.

على النحو  -سريان الالئحة الجديدةقبل يوم من إذا لم يقدم للبائع  يعد العميل موافقا على التعديالتفي هذه الحالة، أعاله. و

يعتبر بمثابة تخلي العميل عن حسابه و عدم  وهو مابعدم موافقته على الالئحة الجديدة،  اشعار -أعاله 5المبين في النقطة 

 لمتجر.ل هاستمرار استخدام إمكانية

قبل سريان  ئحةالال لقواعدالتي أ رِسلت إلى البائع بصورة سليمة طبقا  الشراء طلباتؤثر تعديالت الالئحة على نماذج ت ال -6

 الالئحة الجديدة.

 طبقاً لالئحة. كل طرفيتم إرسال كل اإلخطارات من كال الطرفين إلكترونياً على أخر عنوان بريد إلكتروني قدمه  -7

العضو( الخاص ب كذلك سعر التجزئة للمنتجات والسعرودة على المتجر بخصوص المنتجات)وجالمعلومات المو تشكلال  -8

ً عرض ً تجاري ا ى المتجر و أسعار وفرة علالمنتجات المت ةتشكيل. و يحتفظ البائع بالحق في تغيير االتفاق، إنما هي دعوة إلبرام  ا

 ؛ و التؤثر هذه التغييرات على الطلبات التي تمت بصورة سليمة قبل سريان هذه التغييرات.المنتجات

 .القوانين المصرية المعمول بهاحكام تخضع المسائل التي لم تتناولها هذه الالئحة أل -10

 .هذه الالئحة أو يتعلق بها عنالبائع بتسوية أي نزاع ينشأ  المختصة في مقر العامة المحكمة تختص -11

 في حالة أي تعارض بين النسخة اإلنجليزية لالئحة و نسختها المترجمة يتم الرجوع إلى النسخة اإلنجليزية. -12

 .30/10/2020تصبح هذه الالئحة سارية بحلول يوم  -15

 

 

 

 1نموذج رقم 

 تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونيةاتفاق نموذج االنسحاب من 

في حالة الرغبة في االنسحاب من info@zepteregypt.com )يتم ملء النموذج وإرساله إلى البريد اإللكتروني التالي:

 تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونية( اتفاق 

....................................................................... 

 مستهلك(ال)اسم ولقب العميل الذي يتمتع بوضع 

......................................................................... 

 )عنوان البريد اإللكتروني للعميل الذي يتمتع بوضع مستهلك(

 

 تنفيذ حساب الخدمة اإللكترونيةاتفاق انسحابي من  أع لن بموجب هذا

mailto:info@zepteregypt.com


.............................................. 

 مستهلك(ال)توقيع العميل الذي يتمتع بوضع 

.............................................................. 

 )المكان والتاريخ(

 الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.، المنطقة S5-6المبنى اإلداري 

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

 

 2نموذج رقم 

 تنفيذ النشرة الدعائية اإللكترونية اتفاق نموذج االنسحاب من 

في حالة الرغبة في االنسحاب info@zepteregypt.com )رجاءا قم بملء النموذج وأرسله إلى البريد اإللكتروني التالي:

 تنفيذ النشرة الدعائية اإللكترونية( اتفاق من 

......................................................................... 

 )عنوان البريد اإللكتروني للمستهلك(

 

 تنفيذ النشرة الدعائية للخدمة اإللكترونيةاتفاق انسحابي من  أع لن بموجب هذا

.............................................. 

 )توقيع العميل الذي يتمتع بوضع مستهلك(

.............................................................. 

 )المكان والتاريخ(

 ، المنطقة الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.S5-6المبنى اإلداري 

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

 

 3نموذج رقم 

  اتفاق البيعنموذج االنسحاب من 

في حالة الرغبة في االنسحاب info@zepteregypt.com )رجاءا قم بملء النموذج وأرسله إلى البريد اإللكتروني التالي:

 ( اتفاق البيعمن 

....................................................................... 

 )اسم ولقب العميل الذي يتمتع بوضع مستهلك(

 

......................................................................... 

 لعميل الذي يتمتع بوضع مستهلك(ا)عنوان 



 

 رقم ................ المبرم في .............. )التاريخ(  اق البيعاتفانسحابي من  أعلن بموجب هذا

 

.............................................. 

 مستهلك(ال)توقيع العميل الذي يتمتع بوضع 

.............................................................. 

 )المكان والتاريخ(

 المنطقة الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة.، S5-6المبنى اإلداري 

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

 ، يتم إرجاع المنتجات إلى العنوان التالي: اتفاق البيعبرجاء مالحظة أنه في حالة االنسحاب من 

 ديدة.، المنطقة الخامسة، الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجS5-6المبنى اإلداري 

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

 

 

 

 

 


