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 مدار چاپیقوانین سفارش 

 

استعالم قیمت نماید. در صورتی  ،. خریدار محترم می تواند مدار چاپی را بصورت خام یا همراه با قطعات1

 BOMل می بایست فایکه مدار بصورت کامل همراه با قطعات و بصورت مونتاژ شده درخواست گردد 

همراه با مشخصات دقیق قطعات مدار )مشابه فرم اکسل بخش سفارش خارج( تهیه و همراه با فایل نقشه 

 مدار، پیوست و ارسال گردد.

از طریق مشتری و واریز پیش پرداخت یا پرداخت کامل، با  دار چاپیم . پس از قطعی شدن سفارش2ِ

 توجه به ثبت شدن سفارش در چین و انجام خرید، امکان لغو سفارش و عودت وجه وجود نخواهد داشت.

 برعهده مشتری می باشد و معموالً هر بخش از جزئیات ثبت سفارش مدار چاپی، . مسئولیت اشتباه در3

 امکان تعویض یا عودت کاال وجود نخواهد داشت.

. زمان تحویل اعالمی از طرف فروشنده در شرایط معمول تجارت جهانی می باشد. در صورت بروز 4

و یا محدودیتهای گمرکی در ایران در  1311شرایط خاصی شبیه پاندمی کرونا در چین در زمستان 

اطالع خریدار خواهد رسید و  همود که به طریق مقتضی بفروردین ماه هر سال، این زمان تغییر خواهد ن

 در این صورت تاخیر رخ داده بر عهده فروشنده نخواهد بود.

روز می باشد. زمان تولید و حمل  32تا  22روز و زمان حمل  21تا  11زمان تولید نمونه  ،بطور معمول

 تضی به خریدار اعالم خواهد شد.تعداد انبوه، بسته به شرایط می تواند متغیر باشد که به طریق مق

. به خریدار محترم اکیدا توصیه می شود ابتدا نمونه ای از مدار چاپی خود را درخواست دهد و پس از 1

رسیدن نمونه و بررسی کیفی آن و انجام تستهای عملکردی الزم، اقدام به سفارش انبوه کاال نماید. جهت 

 دالر می باشد. 222فارش وجود دارد که در حدود نمونه مدار چاپی معموالً یک حداقل ارزش س

. تستهای کیفیتی متفاوتی بر روی مدارهای چاپی قابل تعریف است. در صورتی که تست خاصی مد 6

نظر خریدار می باشد )بویژه در تولید انبوه( می بایست در مرحله تایید سفارش، به اطالع فروشنده 

 برساند. 

  ، Original  ،Made in china قطعاته تفاوت طبیعی کیفی . خریداران محترم می بایست ب7

Refurbished  وUsed و کیفیت درخواستی را در توضیحات  دقت داشته باشندBOM  .اضافه نمایند

 خراب فقط در فاصله سه روز بعد از تحویل کاال به خریدار امکان پذیر می باشد.نمونه مدار چاپی عودت 
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 توضیح:

Original ... احب ا کمپانی اصلی صیو : کاالی تولید کمپانی اصلی آمریکایی یا تایوانی یا

 برند چینی

Made in China کاالی مشابه کاالی :original ولی تولید کمپانی چینی 

Usedباز شده از مدارهای کاالهای دور انداخته شده : کاالی دست دوم 

Refurbished شده یا بررسی شده از حیث سالمت دست دوم تعمیر: کاالی 

با توجه به  روز و مدار چاپی مونتاژ شده 22خام مدار چاپی  در پیش فاکتور. اعتبار قیمتهای اعالمی 8

روز می باشد و فروشنده مجاز است در صورت نوسانات شدید نرخ ارز، پیش فاکتور  1نوسانات ارزی 

روز ارائه دهد. بدیهی است قیمت پس از اعالم فروشنده و تایید خریدار  1جدید حتی در فاصله کمتر از 

وجه، قطعی بوده و پس از آن هیچگونه ادعایی از طرف خریدار و فروشنده مبنی بر ضرر و زیان  و واریز

 قابل قبول نخواهد بود.

( یرانکاالهای غیر قانونی )بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسالمی امدار چاپی . ثبت سفارش 1

 امکان پذیر نیست.

جداگانه خریدار با فروشنده در مورد شرایط خاص . ثبت سفارش کاالهای تحریمی منوط به مذاکره 12

هر محصول و هزینه های جانبی می باشد. برخی از کاالها نیز کاربرد دوگانه نظامی و صنعتی دارند و 

 شرایط خرید خاصی دارند که تابع شرایط عمومی خرید از سایت نمی باشد.

کاالهایی که نیاز به مجوزهای واردات دارند مانند کاالهای پزشکی یا کاالهای با . ثبت سفارش 11

 فرکانس رادیویی در صورت تایید فروشنده امکان پذیر می باشد.

طریق تلفن، ایمیل، شبکه های اجتماعی و یا . در هر مرحله از خرید می توانید با کارشناسان ما از 12

 ی دریافت نمایید.صو مشاوره تخص پانل کاربری خود در ارتباط باشید


