Доставки, гаранционни условия и връщане на стоки

Поръчка може да направите използвайки модула за Електронна търговия на нашя сайт
или на телефони 0886/357126 .

Доставките се извършват чрез куриер на ЕКОНТ Експрес , с наложен платеж до
адреси в цяла България.

На куриера се заплаща стойнстта на поръчката + разходите за доставка, които са в
зависимост от теглото и цената на поръчаната стока.Колко точно ще струва доставката
може да проверите тук.
За ПЛОВДИВ и областта стоките могат да се получат лично, както и съдействие и
помощ за инсталацията им.
Потърсете ни за повече информация на тел. 0886/357126
При наличност на съответния продукт, срока на доставка е 24 часа.
Поръчки подадени до 15 часа в работен ден се изпълняват същия ден и се получават на
другия ден до 13 часа от куриер или офис на ЕКОНТ.
За поръчки подадени след 15 часа в работен ден, срока на доставка е 2 дни.
За населени места, в които няма офис на ЕКОНТ, срока на доставка е 2 дни.
КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ
В пакета ще има - поръчаната стока (интерфейсен кабел, диагностична апаратура) +CD
с драйвери, софтуер и подробно ръководство за инсталация, гаранционна карта и
фактура (ако са дадени данни при зявката) . Ако е налично на диска ще има и
ръководство за работа на английски или български, както и списък с кодовете на
грешките.
Всички интерфейсни кабели и даигностична апаратура доставяни от нас са НОВИ и
ИЗПРОБВАНИ!
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С всяка пратка е активирина опцията ОТВОРИ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ чрез която
клиентите на bgsale.eu могат преди да заплатят стоката на куриера да отворят пратката
и да проверят нейното съдържание, документация и др.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранционния срок на всички стоки в нашия магазин е 12 месеца.
Удостоверението за гаранционния срок става с гаранционна карта, в която е вписан
серийният номер на изделитето от стикера.
При проблеми с наработещ интерфейс, моля потърсете ни за оказване на помощ и
установяване на проблема. При установяване на дефекетен интерфейсен кабел в
гаранционен срок , се ремонтира или подменя, като разходите за транспорт не са за
сметка на сервиза.
Не се смятат за гаранционни дефекти:
-повреда на интерфейса в следствие използването му с некоректна версия на софтуера
-изгаряне на интерфейса или порта на компютър вследствие неизправност в
ел.инсталацията на автомобила
-механични увреждания и скъсване на кабели
ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

В случай, че закупената от нас стока, не ви удовлетворява незвисимо по каква причина,
вие може да я върнете в срок до 7 дни от датата на получаване.

При връщане на стока, имайте в предвид следните условия:
- да заплатите транспортните разходи до нашият магазин
- стоката трябва да бъде със запазен търговски вид и опаковка
- без нарушени гаранционните условия

ЗА КОНТАКТИ
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bgsale.eu /Електронен магазин за компютърна автомобилна диагностика/
гр.Пловдив, бул.Руски 35, тел. 0886/357126, auto_diag@yahoo.com

Телефон 032/651677 не е активен! Моля използвайте само телефон 0886357126!
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