
االسترداد واالستبدالسیاسة   

یوم من تاریخ الشراء. 14المنتجات غیر المفتوحة خالل یمكن استبدال   

 

علبة التغلیفمن  : فشل النظام بعد إخراج المنتجاالستالمالمنتج المعطل عند   

أظھر أعراض في حال  االستالمیعتبر المنتج الذي یحمل عالمة آبل التجاریة بمثابة منتج معطل عند 

عند استخدامھ األول بعد إخراجھ من علبة فشل في الجھاز بشكل ما یعیقھ عن أداء وظائفھ األساسیة، 

 إلى آي ستایلتقدیمھ ، یرجى االستالممعطل عند المنتج الخاص بك التغلیف. في حال كنت تعتقد أن 

بمثابة منتج معطل عن تقوم آي ستایل بتحدید ما إذا كان المنتج ساعة من تاریخ الفاتورة.  24خالل 

وعلیھ تقوم بعرض الخیارات التالیة: االستالم  
 

االستبدال:  

لمنتجكم المعطل عند االستالم.من أجل إعداد طلب استبدال بالتواصل معكم تقوم آي ستایل   
 

الخدمة:  

قد یتم إصالح المنتج، ومن ثم فإنھ في حال تم إصالح المنتج فإنھ لن یكون قابالً لالستبدال.  
 

ً  المنتج المعطل عند االستالمتنطبق سیاسة  آي في على كافة منتجات أجھزة آبل المعروضة حالیا

بالحق في تحدید ما إذا كان سیتم تطبیق ھذه  آي ستایلتحتفظ وباعتبارھا منتجات جدیدة، . ستایل

السیاسة أم ال.  
 

الخاصة دارة خدمات الحواسیب من قبل إأن المنتج بمثابة منتج معطل عند االستالم تم اعتبار في حال 

یتم تطبیق سیاسة ضمان معاییر المنتج ساعة من تاریخ الفاتورة،  24بعد ما یزید عن  آي ستایلب

الخاصة بآبل.  

لم یتم اعتبار أن المنتج بمثابة منتج معطل عند االستالم من قبل إدارة خدمات الحواسیب حال في 

معاییر المنتج الخاصة بآبل.، یتم تطبیق سیاسة ضمان آي ستایلالخاصة ب  
 

المواد المعیبة  

المنتجات التي تحمل عالمة آبل التجاریة  



تتم تغطیة ھذا . آي ستایلفي حال كنت تعتقد أن المنتج الخاص بك معیب، یرجى االتصال بمنفذ بیع 

یرجى الرجوع إلى معلومات الضمان بموجب أحكام ضمان المنتج الخاص بكم. العیب، إن وجد، 

(یرجى االطالع على فقرة ضمان المنتج التي تأتي مع المنتج الخاص بكم. ائق الداعمة األخرى والوث

الواردة أدناه بخصوص ضمانات منتج آبل).  
 

خصیصاً للعمالء صممةالمنتجات الم  

مراجعة الطلب الخاص وعلیھ فإننا نحثكم على منتجات معدة خصیصاً لمواصفاتكم، یسرنا أن نعرض 

ً لمواصفاتكم، وبما أن المنتج مصمم بكم بعنایة.  فإنھ ال یمكن تغییر الطلب أو تعدیلھ أو إلغاءه وفقا

بمجرد دخول الطلب في مرحلة اإلنتاج.  

 

مایكروسوفت ویندوز  

أو إس لتشغیل مایكروسوفت ویندوز سبل یعرض مطوري آبل ومطوري البرمجیات الطرف الثالث 

ویندوز أو مشكالت التقسیم ب الخاصة الدعم والخدمة ستایلآي ال تغطي على أجھزة آبل الخاصة بكم. 

مایكروسوفت البرمجیة.  

 

ضمان المنتج  

ویغطي ھذا اعتباراً من تاریخ الفاتورة. لمدة عام واحد تكون كافة أجھزة آبل مع ضمان محدود 

الخاص نسخة من الضمان المحدود یجوز لكم مراجعة العیوب في المواد والتصنیع. الضمان 

قبل الشراء.القیود واالستثناءات بما في ذلك بالمنتجات الجدیدة   

 

التقید بقوانین الصادرات األمریكیة  

استیراد بعض المنتجات من دول معینة ویوافق المشتري على أنھ لن یقوم تحظر الحكومة األمریكیة 

الخاصة بالوالیات قوانین أو لوائح مراقبة الصادرات أو إعادة تصدیر المنتجات بما یخالف بتوزیع 

قوانین ولوائح االستیراد والتصدیر نافذة بكافة یكون المشتري مسؤوالً عن التقید المتحدة األمریكیة. 

وذلك عند تسویق أو تصدیر أو استیراد تلك الخاصة بالوالیات المتحدة األمریكیة المفعول، بما في ذلك 

بكافة قوانین ولوائح بالتقید ویتعھد أنھ على درایة بذلك یضمن المشتري ت الفنیة. المنتجات والمعلوما



وتراخیص شروط التخلیص الضروریة كافة (بما في ذلك االستیراد والتصدیر نافذة المفعول 

آي المشتري على تعویض عالوة على ذلك یوافق والطلبات المطلوبة). وإعفاءات االستیراد والتصدیر 

عن إخفاق المشتري  آي ستایلأو مورد  آي ستایلالمقدمة ضد عن المطالبات  آي ستایلومورد  ستایل

.كافة قوانین ولوائح االستیراد والتصدیر نافذة المفعولبفي التقید   

 

قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة  

 ت األجنبیة الفاسدةقانون الممارسامسؤوالً عن التقید بیكون العمیل / الشخص الذي یقوم بإعادة البیع 

وال یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر بسداد أو عرض أو التعھد أو تقدیم أي شيء ذو قیمة إلى بالكامل 

في أو ألي شخص آخر أو حزب سیاسي تابع إلدارة الحكومة أو كیان أي موظف أو مسؤول حكومي 

ھذه األموال بأن أو لدیھ سبب لالعتقاد على درایة كان العمیل / الشخص الذي یقوم بإعادة البیع حال 

أو الغرض ذو القیمة سیتم تقدیمھ إلى أحد المذكورین أعاله من أجل التأثیر على تصرف أو قرار 

بعرض الحصول على أو االحتفاظ أو توجیھ األعمال خاص بذلك الشخص أو بأي كیان حكومي 

روع) أو موردیھا.ذلك كافة الشركات التابعة والف لصالح میدیس جروب (بما في  

 

 

 

 


