شروط و أحكام الشراء ,اإللغاء و التعويض
طرق التسديد على الموقع هي التالية:


الدفع عبر بطاقة االئتمان  :يف ما يخض بؿاقات االئتمان "خطم" يتم سحب المبلغ مه الحساب مباشرة عوذ
إتمام عملية الشراء ,أما بؿاقات االئتمان "قرع" أو كرديت فيتم الذفع دون السحب مه الحساب و غالبا يسحب
المبلغ مه حسابك يف بذاية الشهر حسب سياسة كل بوك.



حوالة مالية بوكية  :بعذ تمرير الحجس يف ظفحتوا يجب عليك إجراء التحويل يف أجل قذره  42ساعة بالمبلغ المتفق
عليه مع تحمل ىفقات الحوالة  ,يف موؼوع الحوالة يجب اسم موتج الحجس  ,و بعذ إتمام التحويل يستلسم إرسال
ظورة عه وظل الحوالة إىل بريذ قسم الحجوزات booking@spainrihab.com

المبالغ التي يجب دفعها:


المبلغ اإلجمايل للخذمة إرا لم تحذد أي ىسبة للتسبيق



مقذار التسبيق المقرر لكل موتج



بقية القيمة تذفع حسب شروؽ و أحكام كل موتج



عذم دفع القيم المستحقة الباقية يف آجالها المحذدة يعوي االستغواء عه الخذمة و ال يسترجع مبلغ التسبيق

الثمه :


السعر يشمل الخذمات المحذدة القتواء كل موتج يف قسم وظف الموتج



سعر الرحالت الجماعية يشمل  :الوقل ,اإلقامة ,تزا كر المعالم و اإلرشاد و أي خذمة أخرى تحذد حيه اإلعالن عه
الرحلة



سعر الرحالت الجماعية ال يشمل  :تزا كر الؿيران حتى إسباىيا ,مطاريف التأشيرة ,المطاريف الشخطية ,تزا كر
المعالم غير المذرجة يف الرحلة



المطاريف اإلؼافية التي يوتجها العميل و التي لم تزكر يف قسم يشمل لخذمات الموتج يتحملها العميل كاملة



سعر الخذمة ثابت حسب المعله يف الطفحة ,تغيير اإلعالن يف الطفحة ال يستذعي الحفاف على السعر السابق

طرق الدفع و التسجيل :


التسجيل يكون بعذ ملء المكان المخطض لزلك يف ظفحة كل موتج يف المتجر



تقذيم معلومات خاـئة عوذ التسجيل قذ يجعل مه الحجس ملغى مه ـرف المورديه



التسجيل و تأكيذ الشراء يعوي تقذيم موافقة لبوك الشركة على سحب مبلغ الخذمة مه حسابك الخاص



الذفع يكون حسب الوسائل المعلوة يف قسم الشروؽ و األحكام

أحكام التغيير و اإللغاء مه طرف العميل :


بإمكان العميل إلغاء الخذمة بشرؽ دفع الغرامات الجسائية التالية  :مطاريف التسيير ) | ( 50 €مطاريف اإللغاء
مع المورديه | خطم مه قيمة المبلغ المسترد حسب الوقت المتبقي على الخذمة



يف حالة ما إرا كان هواك مطاريف توتج عه إلغاء الموتج مع المورديه فإن العميل يتحمل هزه المطاريف كاملة



التزا كر و الخذمات التي ال تحمل ظفة "قابلة للتغيير دون شرؽ جسايئ" ال تسترد مبالغها



أي تغيير يأيت بؿلب مه العميل يستذعي دفع مطاريف تسيير إؼافية و القبول باألسعار الجذيذة للمورديه سواء
بالشيادة أو الوقطان



كل ـلبات اإللغاء و التغيير يجب أن تقذم يف ساعات العمل الموشورة يف الطفحة الرئيسية للشركة ,كل ـلب يأيت
خارج هزه األوقات يؤجل ليوم الذوام الزي يليه.



التعو يغ يكون يف ىفس الحساب الذافع و بوفس ـريقة الذفع مع تحمل العميل المطاريف البوكية الواتجة عه
رلك .

تمرير الحجز لطرف ثالث :


يمكه تمرير الحجس إىل ـرف ثالث يف موتجات محذدة فقؾ تسمح بزلك



الموتجات االسمية مثل حجوزات الفوادق الفردية و تزا كر قطر الحمراء ال يمكه تحويلها لؿرف آخر



الموتجات التي تحول إىل ـرف آخر تستذعي التسام الؿرف الجذيذ بكل الشروؽ و األحكام

تغيير و إلغاء الخدمة مه طرف الشركة :


تعمل الشركة على توفير كل الخذمات المتعاقذ عليها



أي تغيير يف خذمات العقذ يستذعي إعالم العميل حاال



بإمكان العميل يف حالة التغيير التخلي عه الخذمة مقابل تعويغ كامل  ,يجب إعالم الشركة بزلك خالل  3أيام
مه استقبال إشعار التغيير  ,بعذ مرور  3أيام يعتبر العميل موافقا على العقذ الجذيذ



يعوع العميل عه الخذمة المغيرة بقيمة التسبيق أو الخذمة المذفوعة فقؾ دون أي مبلغ إؼايف



إلغاء الخذمة مه ـرف الشركة يستوجب تعويغ العميل بخذمة مماثلة



للعميل حق رفغ الخذمة المماثلة و المؿالبة بتعويغ مادي يساوي المبلغ المذفوع للحطول على الخذمة.



الشركة غير مجبرة على دفع تعويغ إؼايف للعميل يف حالة اإللغاء يف الحاالت التالية :
 عذم توفير الحذ األدىن للمشاركيه يف الرحالت الجماعية
 عوذما يكون اإللغاء خارج عه إرادة الشركة مثال بسبب الظروف الجوية السيئة أو اختالالت سياسية أو
إؼرابات اقتطادية



يف حالة حذوث ـارئ أثواء الرحلة أو الخذمة  ,للشركة الحق يف إعؿاء العميل بذيل مماثل  ,يف حالة مؿالبة العميل
ببذيل أفػل يتحتم عليه دفع فارق السعر



ال يتم تعويغ العمالء عه الخذمات التي استهلكت خارج الخذمة المتعاقذ عليها

Dominio propriedad de SPAIN RIHAB SL Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-641456 al Folio 106, del Tomo 35.693,
con el CIF :B8777514

