الشروط العامة للبيع
01/01/2018

تمت اإلاشاة ييما بب لل ن هذه الشروط العامة للبيع ( المشاة لليها بالشروط العامة للبيع)
تنظم يقط عمليات بيع المنتجات المعروضة من طرف اشركة اشووةومبريفي المغرب عل
الموقع اإللكتروني  ، www.showroomprive.maكما تمت اإلاشاة لل كو المنتوجات
التي تباع يي الموقع اإللكتروني Showroomprive.maموجهة لأليراد المسجلين بالموقع
(األعضاء).
يفيد التسجيل بالموقع اإللكتروني www.showroomprive.maوالموايقة عل طلب
المنتج المعروض عل الموقع  wwww.showroomprive.maضمنيا موايقتكم بشكل
صريح عل هذه الشروط العامة للبيع و ذلك دو ن تستلزم هذه الموايقة توقيعكم الخطي.
ل عدم احترام ني عضو من األعضاء لاللتزامات المندةجة بموجب هذه الشروط العامة
للبيع قد يؤدي لل تعلي نو حت للغاء حساب عضويته دو التسبب بأي نضراة يمكنها
تعريض اشركة اشووةومبريفي المغرب للمقاضا .
المادة  :1الشركة
المادة  :2المنتوجات
المادة  :3الثمن
المادة  :4التوفر
المادة  :5اجراءات الطلبيات
المادة  :6األداء
المادة  :7تسليم المنتوجات
المادة  :8حق التراجع
المادة  :9الضمانات
المادة  :10الرعاية– قسائم الشراء
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المادة  :11حماية البيانات الشخصية-الملفات
المادة  :12القانون الجاري العمل به -المحاكم المختصة-المنازعات

المادة  :1الشركة
تم تحرير موقع  www.showroomprive.maو ابتغالله من قبل اشركة اشووةومبريفي
المغرب ،التابعة لشركة  showroomprive.comالمملوكة لمجموعة SRPذات المسؤولية
المحدود و التي يبلغ ةنبمالها  10000دةهم و يوجد مقرها الرئيسي يي 32Bزاوية اشاةع
يال ولد عمير و اشاةع بهت نكدال – الرباط  10000و المسجلة بالسجل التجاةي لمدينة
الرباط تحت الرقم  ،121355و ذات ةقم األداء عل القيمة المضاية . 20698796
اإلقامة :نببسيريوة (اشركة ذات مسؤولية محدود ةنبمالها 500 000.00نوةو)
 ،785طري ننتيوب ،زن ،نثيليا  –13600- 3ال بيوطا – يرنسا.
تؤمن اشركة التأمين تأمين الوياء المسؤولية المدنية والمهنية لشووةومبريفي المغرب بموجب
وثيقة التأمين ةقم .29/588
موقع
يتصل بمصلحة الزبناء الخاصة بنا عن طري
ن
يمكن للزبو
 showroomprive.maنو بإةبال ةبالة للكترونية عبر ابتماة االتصال بالموقع نو لل
العنوا اإللكتروني serviceclient.ma@showroomprive.comنو باالتصال عل
الرقم 00212(0) 6 32 00 02 29من الساعة 10صباحا ال  4بعد الظهر.

المادة  :2المنتوجات
"المنتوجات" هي مجموع السلع التي تعرضها اشووةومبريفي المغرب للبيع يي موقعها
اإللكتروني .www.showroomprive.ma:
تراعي المنتوجات التي تعرضها اشووةومبريفي المغرب القانو المغربي الجاةي به العمل
والمعايير المعمول بها يي المغرب.
تسع اشركة اشووةومبريفي المغرب للقيام بكل ما يلزم لكي تكو الصوة الفوتوغرايية
الخاصة بالمنتوجات مطابقة بكل اشفايية للمنتوجات المعروضة للبيع .وكل منتوج يكو
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مريقا كذلك بوصف مفصل يساعد عل التعريف بخصائصه األبابية .ويي حالة وقوع غلط
يي وصف خصائص المنتوج ،يكو للعضو الح يي لةجاعه وابترداد ماله طبقا
لمقتضيات الماد  8ييما يلي.

المادة  :3الثمن
ل نثمنة منتوجاتنا محدد بالدةهم المغربي واشاملة لجميع الضرائب ،عدا مصاةيف الشحن
الذي يشاة لل تكاليفه اإلضايية الواجب تسديدها عند الموايقة النهائية عل الطلب.
تبقي اشركة اشووةومبريفي المغرب عل حقها يي تغيير نثمنة منتجاتها وقتما تشاء لال ن
احتساب ثمن المنتوجات يأخذ بعين االعتباة التعريفات عند تسجيل الطلب.
تبق المنتوجات يي ملكية اشووةومبريفي المغرب لل
لشووةومبريفي المغرب.

حين تسديد الثمن بكامله

اشووةومبريفي المغرب ال تقوم بابترداد ضريبة القيمة المضاية عل المبيعات.

المادة  :4التوفر
تعتبر المنتوجات واألثمنة التي نعرضها بليمة طالما ننها تظهر عل الموقع اإللكتروني،
وذلك يي حدود المخزو المتوير.
وبخصوص المنتوجات الغير المتوير يي مخازننا ،يعروضنا تعتبر باةية ةهنا بتويرها
لدى الجهات المزود التي نتعامل معها .ويي هذا اإلطاة ،بيتم تزويدكم بإةاشادات متعلقة
بتوير المنتوجات حينما تربلو طلبكم .هذه المعلومات تأتي مبااشر من مزودينا ،كما يمكن
حدوث نغالط نو تغيرات عل نحو ابتثنائي.
ويي حالة عدم توير منتوج ما بعد طلبه ،بيتم لخباة العضو لما بتوصيل طلبه بشكل جزئي
نو للغائه عبر البريد اإللكتروني نو الهاتف .وعليه يسيتم تعويض طلبية العضو تعويضا كليا
نو جزئيا وذلك يي حدود  15يوما من تاةيخ ديعه لثمن الطلبية.
بيتم التعويض ويقا لطرق الديع المستخدمة من قبل الزبو خالل عملية الشراء (قسيمة
اشراء ،بطاقة بنكية ،حوالة مصريية).
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المادة  :5اجراءات الطلبيات
لنكم تعلنو عن دةايتكم وموايقتكم عل هذه الشروط العامة للبيع قبل لةبال طلبيتكم.
لدى اشووةومبريفي المغرب القدة عل للغاء طلبية ني عضو نو ةيضها ألبباب مشروعة،
خاصة يي حالة وجود نخطاء عل قسيمة الشراء وقيام العضو بسلوكات مثير للريبة و/نو
بوء نيته ،وعدم ةغبته يي الديع وتأخره يي ديع ثمن الطلبيات السابقة ووجود منازعات
بخصوص تسديد طلبية بابقة وابتعمال نظام قسائم الشراء و/نو الرعاية من نجل االحتيال
وكذلك القيام بعمل يظ تجاه الجهات المتعاونة مع اشووةومبريفي المغرب.
تحتفظ اشووةومبريفي المغرب بحقها يي اتخاذ كاية اإلجراءات الضروةية من نجل وضع
الحد لمثل هذه المخالفات ،تحديدا ليقاف الولوج للموقع نو ابتبعاد العضو.
بيتم لبرام العقد حينما تضغطو عل الزة الذي يمكنكم من تأكيد طلبيتكم ،وذلك بعد قيامكم
باالطالع عل تفاصيلها خصوصا ثمنها اإلجمالي وتمكنكم من تصحيح األخطاء الممكن
حدوثها.
لتسهيل عملية تقديم الطلبية ،تم لحداث خدمة جديد تسم » «Mix Panierوالتي تمكنكم
من تجميع عد منتوجات من عمليات بيع مختلفة يي نفس السلة من نجل ديع المبلغ مر
واحد  .لذ يتعل األمر بمعالجة مشتركة للعديد من الطلبيات ،كما ن مصاةيف الشحن واجبة
عل كل طلبية ،حيث تمت اإلاشاة لل ن طلبية واحد تقدم يي كل عملية بيع خاصة.
بعد اطالعكم عل التفاصيل المتعلقة بطلبيتكم وبمجرد ابتكمال جل المعلومات المطلوبة،
حينها يمكنكم الضغط عل زة "الموايقة والديع" من نجل تأكيد طلبيتكم بشكل نهائي .كما ن
تأكيد طلبيتكم يستوجب عليكم الموايقة عل الشروط العامة للبيع هذه .ولذا لم يقدم دليل عل
خالف ذلك ،تمثل البيانات المسجلة من قبل اشووةومبريفي المغرب دليال عل مجموع
المعامالت بين اشووةومبريفي المغرب وزبنائها.
تتوير اشروط البيع العامة باللغتين الفرنسية والعربية ،كما بتقوم المعلومات المتعلقة بالطلبية
مقام الموايقة الخطية لل وقت تسلمها عل نقص تقدير.
تظل المنتوجات يي ملكية اشووةومبريفي المغرب لل حين ابتالم المبلغ بأكمله من قبل
اشووةومبريفي المغرب.
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نتعهد بالموايقة عل ابتماة الطلبية الخاصة بكم طبقا للشروط المنصوص عليها يي اشروط
البيع العامة هذه .بتقوم اشووةومبريفي المغرب بكل ما يي وبعها من نجل معالجة جميع
الطلبيات وخصوصا يي حدود المخزو المتوير.
تتم نةاشفة العقود عل موقعنا عل األنترنت ((البيانات المتعلقة بالنظام والشروط باةية
المفعول يي يوم صدوة طلبكم) لمد  10بنوات ،يمكنكم الوصول لل العقود المبرمة خالل
السنتين عن طري يضاء كم " طلبيات".
خالل المبيعات وقبل لعداد الطلبيات ،تسمح اشووةومبريفي المغرب بإلغاء هذه األخير  .لذا
كنتم ترغبو يي مماةبة ح االنسحاب ،ندعوكم إلعالمنا ،ويقا للماد  8من هذه الشروط
يي غضو  7ببعة نيام من تاةيخ االبتالم .ثم لديكم كحد نقص  7ببعة نيام اعتباةا من يوم
لاشعاةنا بمماةبة حقكم يي التراجع من نجل لةجاع المنتوج.

المادة  :6األداء
 .6.1طرق األداء
يتم األداء عبر األنترنت ببطاقة االئتما نو نقدا عن طري وكاالت " كا
خدمة " باي اكسبريس".

بال

" بفضل

األداء بواسطة بطاقات االئتمان:
تقبل بطاقات االئتما ييزا  /مابتركاةد CMI /مركز الخدمات المصريية اإللكترونية بين
البنوك... /
ويتم الخصم من حساب العميل يي مد نقصاها  4نيام من تاةيخ الطلبيات وبوف تعتبر يعالة
عند تأكيد الموايقة عل مراكز األداء.
األداء نقدا عبر باي اكسبريس:
يتلق العميل حالما يتم التحق من صحة هذا األمر ،الرمز المميز الذي يمكنه لطالع لحدى
الوكاالت النقدية كا بلو » «Cash Plusعليه من نجل المضي قدما باألداء.
يتوير العميل عل مد ال تتجاوز 48باعة منذ لحظة تأكيد طلبيته عل موقعنا عل األنترنت
من نجل التوجه لل الوكالة واألداء .وييما يتعدى ذلك يإ الطلبية تعتبر ملغا وبيتم لعاد
نشر المنتوج عل موقعنا عل األنترنت .يتوصل العميل بربالة عل بريده اإللكتروني تؤكد
عملية األداء بوابطة باي لكسبريس.
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 .6.2األداء اآلمن
جميع معامالت الشراء الخاصة بكم تتم ضمن لطاة صاةم من الخصوصية والتشفير من
ل).
خالل بروتوكول (
ال تستطيع اشووةومبريفي المغرب الولوج لل تفاصيل حسابكم المصريي واالحتفاظ بها
عل الملقمات .ولذلك ،بيتم طلبها منكم عند كل صفقة جديد .
كما تعتمد اشووةومبريفي المغرب عل عد آليات يي مجال مكايحة االحتيال عل بطاقات
االئتما :
 -1عند النقر يوق الزة "تأكيد " عند وضع طلبيتكم ،يقوم بنكنا بالتحق من صحة ةقم
بطاقة االئتما ويضمن ننه ليس محظوةاً .وبالتالي مضاعفة حمايتكم ضد التجاوزات
والغش.
 -2يستخدم موقعنا نيضا برنامجا يسم " 3د بيكيوة" مصمم لمكايحة االحتيال عند
األداء بوابطة االنترنت وبالتالي يخولكم التعريف بأنفسكم قبل وضع اللمسات األخير
عل المعاملة (عن طري لعاد توجيه يي الموقع اإللكتروني للبنك الذي تتعاملو
معه ،ابتقبال الربائل القصير نو عن طري نوع األبئلة الشخصية :تاةيخ الميالد،
الرمز البريدي .)....
 -3ونخيراً ،قمنا بتنفيذ معالجة داخلية لمكايحة تزوير بطاقات االئتما حت يمكن القيام
بعمليات تفتيش تهدف لل التأكد من حقيقة مستعمل الهوية والعناوين الخاصة بكم.
ويي هذا السياق ،بنكو قادةين عل التحق من المعلومات التي قمتم بتوييرها لنا
(مثل :االبم ،وعنوا البريد اإللكتروني ،وعنوا التسليم للخ) كذلك بشأ عنوا
بروتوكول األنترنت المستخدم ،تاةيخ الطلبيات والمعامالت ،عل خصائص النظام
الخاصة بكم المعنية ونخيرا ً عل بطاقة االئتما المستخدمة (النوع ،البلد األةقام التي
كشفت عنها المصاةف والديع ،وتتألف يقط من األةقام األةبعة األول واألخيرتين،
يضال عن تاةيخ انتهاء الصالحية) .بيتم تخزين هذه الوثائ لل حدود تجاوز مد
المراجعة.
تحتفظ اشووةومبريفي المغرب بح الشروع يي للغاء الطلبية المعنية وتجميد الحساب .يي
حالة عدم ابتالم الوثائ المطلوبة يي الوقت المحدد ،بيتم للغاء األمر لكن لن يتم حظر
حسابكم .يتم لخباةكم بما بب عن طري البريد اإللكتروني.
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وكجزء من هذه المعاملة ،نذكركم بأ لديكم كاية الحقوق المدةجة يي الماد  6-1من بيابة
الخصوصية الخاصة بنا .قوموا بالنقر هنا :بيابة الخصوصية.

المادة  :7تسليم المنتجات
 .7.1مواد عامة
يتم تسليم المنتجات التي تم اشراؤها يي اشووةومبريفي حصريا يي المغرب.
ألبباب لوجستيكية ال يمكننا تقديم طلبية متجهة لل موقع عسكري ذو مقر "الجيش".
يتم تسليم المنتجات لل العنوا الذي قدمتموه نثناء الطلبية.
ومع ذلك ،تحتفظ اشووةومبريفي المغرب ،بخياة تقسيم الشحنات .وبتتحمل المشاةكة يي
تكاليف المعالجة والتسليم لشحنة واحد .
يتواي تاةيخ التسليم المحدد مع موعد التسليم كحد نقص .
تسليم المنتجات يتواي مع وقت المعالجة والشحن باإلضاية لل وقت العبوة.
تختلف نوقات التسليم من بيع لل آخر ،وتحدد منذ مرحلة التحق من صحة الطلبية .ويتم
التذكير بها يي البريد اإللكتروني الذي يلخص المعاملة ،وكذلك يي يضائكم "حسابي /
طلبياتي".
يتم تسليم البضاعة نو الطلبية من طرف اشركة "نمانة" لل منزلكم نو مكتب .كما يمكنكم
معرية قائمة المد المؤهلة للتسليم المنزلي بمجرد طلب من مصلحة الزبناء.
يي حالة االبتالم من مكتب البريد ،بوف يتم االتصال بكم من طرف نمانة حالما يتوير
منتجكم.

 .7.2التسليم
يي حال غيابكم نثناء التسليم ،يمكنكم الحصول عل عرض ثاني يي العنوا المشاة لليه من
قبل العميل .يي حالة غياب يي العرض التقديمي الثاني ،يتم ليداع لاشعاة عاد يي علبة البريد:
من الممكن جمع الطرد يي مكتب البريد الخاص بكم يي غضو ( 15خمسة عشر) يوما بعد
تاةيخ تقديم اإلخطاة.
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يي حالة عود الطرد لل مقرنا نتيجة البتحالة تسليم هذا األخير (تجاوز المهلة ،عنوا
المستلم خاطئ ،للخ) ،يتم لعالمكم تلقائيا ً عن طري البريد اإللكتروني .لذا لم ترد ننباء من
جانبكم يي غضو  48باعة من تلقي البريد ،تحتفظ اشووةومبريفي المغرب بح للغاء
الطلبية ،وال تسترد تكاليف الشحن.

 .7.3تسليم طلبية غير مطابقة
عند ابتالم الطرد الخاص بكم ،يجب عليكم:
 التحق من مطابقة البضائع المستلمة يي وقت االبتالم.
 اإلاشاة لل ني خلل ييما يخص التسليم يي اشكل اشكاية مكتوبة بخط يدوي مصحوبة
بتوقيعكم.
يي حالة الرغبة يي لةجاع منتوج ما للينا ينبغي توجيه طلب اإلةجاع لدى مصالحنا (عن
طري ابتماة االتصال) يي غضو  7نيام من تاةيخ االبتالم .وبعد هذه الفتر  ،لن تقبل ني
مطالبة.
للحصول عل مزيد من المعلومات ،اتصلوا ب مصلحة الزبناء لشووةومبريفي المغرب عن
لةبال بريد للكتروني لل :
صفحة االتصال نو عن طري
طري
serviceclient.ma@showroomprive.com
نو باالتصال بالرقم  00212(0) 6 32 00 02 29.من الساعة  10صباحا ال  4بعد
الظهر ،وبوف نقوم باالبترداد ابتنادا ً لل عدد من الوثائ  ،بما يي ذلك دليل عل لةجاع
المنتوج.

 .7.4غياب أو تأخير التسليم
ال يمكن تحميل اشووةومبريفي المغرب المسؤولية عن عواقب نتيجة تأخر التسليم.
تتوير المعلومات يي حالة ني تأخير يي التسليم ،بزياة "حسابي/طلبياتي".
يي حالة التأخير نو عدم وجود الخاص ،اتصلوا ب "مصلحة الزبناء" يي موقع المغرب
اشووةومبريفي ،عن طري لةبال بريد للكتروني عبر نموذج االتصال نو لل :
serviceclient.ma@showroomprive.com

8

نو باالتصال بالرقم  00212(0) 6 32 00 02 29من الساعة  10صباحا ال  4بعد
الظهـر.
يمكنكم ،عن طري ابتماة االتصال المتاحة هنا ،طلب للغاء وابترداد مالكم يي حالة
التأخير لمد تتجاوز  15خمسة عشر يوما من تاةيخ التسليم .يجب ن يتم هذا الطلب قبل
اليوم الخامس من تاةيخ التسليم األصلي بزياد  7ببعة نيام.
خالل  14نةبعة عشر يوما بعد تاةيخ تقديم طلبكم ،بوف نقوم بطلب بداد لدى بنككم.
لذا كا يتح تحقي بريدي نمرا ضروةيا (مد التسليم غير طبيعية ،لم يتم تسليم الطرود،
للخ) ،يتعين عل الزبو التوجه لل اشووةومبريفي المغرب يي نقرب وقت ممكن ،ويي
موعد ال يتجاوز 15خمسة عشر يوما من تاةيخ تسليم الطرود.

المادة  :8حق التراجع
 .8.1اإلطار
عمال باألحكام القانونية ،تتمتعو كمستهلكين ،يي حالة طلبية للمنتوجات ،بأجل  7ببعة نيام
لمماةبة حقكم يي التراجع عن ابتالم المنتوج ابتداءا من لحظة التوصل به.
ويي حالة الطلبية المتعلقة بالخدمات ،يبتدن األجل من تاةيخ لبرام العقد.
يح لكم عدم تبرير نبباب مماةبة ح التراجع ألنكم لن تتعرضوا ألية عقوبات.
قبل لعاد ني منتج نو التراجع عن الخدمة ،يجب لاشعاة األعضاء عن عزمكم عل التراجع
من خالل عباة ال لبس ييها عن طري :
البريد
عنوا
 ةبالة بالبريد للكتروني لل
serviceclient.ma@showroomprive.com
نو باالتصال بالرقم  00212(0) 6 32 00 02 29من الساعة 10صباحا ال  4بعد
الظهر.
 االبتماة االلكترونية عل اإلنترنت عل موقعwww.showroomprive.ma :
عبر الفضاء المخصص لألعضاء بالنقر عل موقع "حسابي" ،ثم "طلبياتي "
ونخيرا ً عل تفاصيل الطلبية المعنية.
 ابتماة التراجع الغير اإللزامية الواجب تحميلها هنا.
اإللكتروني
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التالي:

وتتمتعو بأجل مدته  7ببعة نيام ابتداء من تبليغ قراةكم بالتراجع ألجل لةجاع المنتوجات
طبقا للشروط المنصوص عليها يي الماد  8.3وتتحملو المصاةيف المبااشر إلةجاع
المنتوجات.
ني لخالل بهذا االلتزام بإعاد المنتجات يعتبر تنازال من العضو عن مماةبة حقه يي
االنسحاب.
 .8.2االستثناءات
ويقا للقانو ةقم  ،31-08ال يمكن مماةبة الح يي التراجع عل طلبيات منتجات توةيد
البضائع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك نو المشخصة بوضوح ،والتي ،بسبب
طبيعتها ،ال يمكن لةجاعها نو من المحتمل ن تتدهوة نو ن تنتهي بسرعة؛ وكذا لوازم
عرض التسجيالت الصوتية نو الفيديو نو برامج الحابوب التي تمت مصادةتها من طرف
المستهلك .وبالتالي ،لن يتم للغاء ني اشراء عل هذا النوع من المنتوجات بعد التسليم .ومع
ذلك ،يقبل موقعنا جميع اإللغاءات خالل يتر البيع.
 .8.3شروط ارجاع المنتوجات
يي حالة التراجع ،يمكنكم لةجاع منتوجاتكم بعد االبتالم ضمن الشروط التالية:
 يجب عليكم لةجاع المنتوجات دو تأخير ال مبرة له ،ويي غضو  7ببعة نيام
اعتباةا من تبليغ القراة الخاص بالتراجع.
 يجب ن يتم لةجاع المنتجات محمية بشكل صحيح (لذا كا ذلك ممكنا ً يي نغلفتها
األصلية) ،وذلك يي حالة مثالية إلعاد البيع (ال نضراة نو تلف نو اتساخ من طرف
الزبو ) ،مصحوبة بكاية الملحقات الممكنة .
ملحوظة :ال ينبغي يي ني حال من األحوال ن يتم لص كشف اإلةجاع مبااشر يي التعبئة
(مربع /مغلف/صندوق األحذية) .ال تكو هذه العبوات تعبئة نهائية ولكن يقط وبيلة إلدخال
المنتوج.
 ال يمكن نيضا لةجاع ،كاية الطرود التي ال يوجد عليها دليل لتحديد المربل (االبم
العائلي ،االبم الشخصي ،العنوا وةقم الطلبية).
تعتبر نفقات اإلةجاع مسؤوليتكم الحصرية .من نجل تبسيط وتسهيل معالجة لةجاع
المنتجات ،يمكنكم تحرير وصل لةجاع (من خالل النموذج عل اإلنترنت عل موقع:
 www.showroomprive.maعبر يضاء األعضاء بالنقر عل "حسابي" ،ثم "طلبياتي"
ونخيرا ً عل تفاصيل المنتج المعني بغية تحرير قسيمة اإلةجاع( .
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ل مماةبة الح يي لةجاع المنتوجات ينجم عنه ابترداد المبالغ المديوعة وقت الطلبية يي
نبرع اآلجال وذلك يي مد ال تتجاوز  15خمسة عشر يوما من تاةيخ مماةبة هذا الح .
غير ننه يمكننا تأجيل التسديد لل حين توصلنا بالمنتوج نو لل غاية تويركم عل دليل اشحن
المنتوجات والتاةيخ المحتفظ به هو التاةيخ األقرب .بوف يتم التسديد بالتحويل المصريي نو
بابتعمال قسائم اشراء اعتمادا ً عل وبائل الديع المستخدمة عند الشراء عبر اإلنترنت.
تأكدوا من االحتفاظ بالدليل عل بعثكم بالمنتوج المرجع ،بوابطة تصريح كتابي مسلم من
مزود خدمة النقل نو الخدمات البريدية يشير لل المربل ومتلقي المنتج المرجع ،ويدل عل
اإلةبال الفعلي للبضائع .يي حالة عدم التوصل بمنتجاتكم المرجعة يي مخازننا ،يمكننا
مطالبتكم بدليل لةبالها.
ألجل القيام بإةجاعكم ،يمكنكم اتباع اإلجراء الموضح يي القسم »نةيد ن نعرف كيفية
لةجاع المنتوج « .

يي حالة مماةبة حقكم يي التراجع ،يجب لةبال الطرد للينا عل العنوا التالي:
اشووةومبريفي المغرب
 32/Bزاوية اشاةع يال ولد عمير و اشاةع بهت
 10000نكدال – الرباط
 .8.4كيفية استرداد األموال
ا لةجاع مجموع المنتوجات المطلوبة بيؤدي لل ابترداد مبلغ يساوي ثمن اشراء هذه
المنتوجات مخصوما منه مصاةيف التسليم األولية.
وذلك بتطبي القواعد التالية:
 التسديد الكلي حسب وبائل األداء التي تم ابتخدامها عند الشراء عبر اإلنترنت :لما
نقدا نو بوابطة قسائم الشراء.
 ال ينجم عن التسديد ني مصاةيف بالنسبة للعضو.
 يتم التسديد لدى بنك الزبو وذلك يي غضو خمسة عشر ( )15يوما ابتداء من
تاةيخ مماةبة حقكم يي التراجع .يتم تبليغكم بتاةيخ ومبلغ المعاملة المصريية
بوابطة البريد اإلكتروني .ويتم التسديد طبقا لوبائل األداء التي ابتخدمها الزبو
وقت الشراء.
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 يجوز لنا تأجيل التسديد لل غاية تسلم المنتوجات المرجعة نو لل غاية تقديمكم دليال
عل لةبال المنتجات ،ونعتمد يي هذا عل تاةيخ األول.
 ال يتم قبول ني لةبال مقابل التسديد.
 ويقا للتشريعات المصريية ،ال يمكن القيام بأي تسديد بوابطة بطاقة بنكية انته
تاةيخ صالحيتها .يي هذه الحالة ،تحتفظ اشووةومبريفي المغرب بالح يي مطالبتكم
بأي معلومات تمكنها من نداء التسديد.
ونخيرا ،تجدة اإلاشاة لل ننه ال يمكن ابترجاع المنتجات غير المطابقة للشروط المذكوة
يي الماد  ،8.3وبالتالي ال يمكن تسديد مبالغها.
المادة  :9الضمانات
.9.1الضمان القانوني
تلتزم اشووةومبريفي المغرب اتجاه نعضائها بالضما القانوني الشامل لعيوب المنتج المبيع
المنصوص عليه يي الماد  65من القانو ةقم  31-08القاضي بتحديد تدابير حماية
المستهلك.
وكجزء من الضما القانوني الشامل لعيوب المنتج المبيع ،نلتزم بتعويضكم عن ثمن اشراء
المنتوج مخصوما منه مصاةيف التسليم األولية.
يي حالة مماةبة واحد من هذه الضمانات ،يمكنكم اةجاع منتجاتكم الينا بعد ابتالمها ضمن
الشروط التالية:
 يجب عليكم اةجاع المنتجات محمية بشكل صحيح يي عبواتها األصلية مع كل
األكسسواةات المصحوبة بها.
 ال يجب ابتعمال المنتوجات بشكل يزيد عما هو ضروةي لحماية طبيعة وخصائص
وحسن ابتعمال المنتوج .وهكذا ،ال ينبغي ن تحمل عالمة عل يتر طويلة من
االبتعمال تزيد عن الوقت الالزم لتجريبها ،نو اختباةها.
 كما ال يمكن تسلم ني طرود ال تحمل دليال عل هوية المربل (االبم ،العنوا  ،ةقم
الطلب).

.9.2الضمان التجاري
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الضما التجاةي هو كل التزام تعاقدي لمهني اتجاه المستهلك ألجل تسديد ثمن الشراء،
البتبدال نو لصالح المنتوج ،باإلضاية لل التزاماته القانونية الهادية ال ضما مطابقة
المنتج.
تكو بعض المنتجات موضوع ضما تجاةي من قبل الموةد .يي هذه الحالة ،تتم اإلاشاة
ال هذا الضما التجاةي بوضوح يي جذاذ المنتوج المعني.
لذا لم تتم اإلاشاة ال ني ضما يي جذاذ المنتوج يإنه ال يكو موضوع ني ضما تجاةي.

لمزيد من المعلومات حول الضما التجاةي لمنتجكم ،يمكنكم االتصال بمصلحة الزبناء.
يي جميع الحاالت ،يإ نحكام الماد  9ال تمنعكم من االبتفاد من حقكم يي التراجع ،كما هو
منصوص عليه يي الماد  8من هذه الشروط.

المادة  :10الرعاية–قسائم الشراء
.10.1مواد عامة
موقع:
يمكن ابتعمال قسائم الشراء المتوير يي حساب العضو عل
www.showroomprive.ألداء جل نو جزء من طلبيتكم ،بابتثناء التذاكر و مصاةيف
الشحن.
ما لم ينص عل خالف ذلك يي نصل القسيمة ،تخضع قسائم الشراء لقواعد التخصيص
واالبتعماالت التالية:





تخضع قسائم الشراء لل حد ندن لمبلغ الطلبية.
ال يمكن ابتخدام القسيمة اال مر واحد .
قسائم الشراء ليست للجمع مع بعضها البعض.
ال يمكن ن تكو موضوع تسديد نقدي وتشكل طريقة نداء منفصلة.

يمكن ابتخدام قسائم الشراء ألداء طلبية نقل من قيمة قسيمة الشراء ،يي هذه الحالة ،يإ
العضو ال يمكنه االبتفاد من مبلغ قسيمة الشراء غير المستعملة نثناء هذه الطلبية.
يي حالة محاولة نحد األعضاء ابتعمال قسائم اشراءه عن طري االحتيال ،يتم تلقائيا للغاء
الطلبيات المعنية بهذا الغش من قبل اشووةومبريفي المغرب.
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يي حالة ما لذا وجدت اشركة اشووةومبريفي المغرب مخالفات خطير يي ابتخدام عضو
لنظام قسائم الشراء و /نوالرعاية ،يإنه يمكنها اتخاذ جميع التدابير الالزمة لوقف تلك
المخالفات ،عل غراة منع الولوج لل الموقع وابتبعاد العضو المعني.

.10.2الرعاية
يمكن ولوج موقع اشووةومبريفي المغرب من خالل مصلحة الرعاية ،حيث ن هذه األخير
مخصصة لشبكة اجتماعية محدود للعضو (األصدقاء واألقاةب).
تسمح الرعاية للعضو الراعي باالبتفاد من قسيمة اشراء الرعاية بقيمة  120دةهم ،اشريطة
احترام اشروط االبتخدام والتخصيص المفصلة ندناه.

وتخضع قسائم اشراء الرعاية لقواعد االبتخدام التالية:
 تخضع قسائم اشراء الرعاية للمبلغ األدن المحدد يي  400دةهم بالنسبة لكل طلبية،
بابتثناء ةبوم البريد.
 تعتبر قسائم اشراء الرعاية صالحة لمد ( )1بنة واحد عل موقع:
www.showroomprive.ma؛
 يمكن الجمع بين قسائم اشراء الرعاية مع بعضها البعض ،مع قسائم اشراء الرعاية
"مكايأ " ولكن ال يمكن جمعها جنبا لل جنب مع ننواع نخرى من القسائم.
تندةج قواعد تخصيص قسيمة اشراء الرعاية كالتالي:
 يجب عل المرعي التسجيل عل موقع www.showroomprive.ma :بفضل
الرمز المقدم من قبل الراعي.
 يجب عل المرعي القيام بطلبية نول عل موقعwww.showroomprive.ma :؛
 تحتسب قسيمة اشراء الرعاية يي حساب العضو الراعي ،بعد  21يوما بعد الطلبية
األول للمرعي ،تحت اشرط عدم للغاء (نو بحب) طلبية هذا األخير.

عندما يحصل العضو عل خمسة ( )5قسائم اشراء الرعاية ،يزود حساب العضو تلقائيا
بقسيمة اشراء ةعاية "مكايأ " بقيمة  100دةهم للحد األدن للشراء  400دةهم بابتثناء
تكاليف البريد وقواعد االبتخدام والتخصيص وهي كالتالي:
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قسيمة اشراء الرعاية "المكايأ " لها نفس تاةيخ صالحية مثل قسيمة الشراء الرعاية
الخامسة؛
قسيمة اشراء الرعاية "المكايأ " تجمع يقط مع قسائم اشراء الرعاية؛
تمنح قسيمة الشراء الرعاية "المكايأ " يي كل مر حصل ييها الراعي عل خمس
( )5قسائم اشراء ةعاية؛
تزود قسيمة اشراء الرعاية "المكايأ " يي حساب العضو الراعي ،بعد  21يوما من
تاةيخ طلبية المرعي ،تحت اشرط عدم للغاء (نو بحب) طلبية هذا األخير؛
يتم منح قسيمة الشراء الرعاية "المكايأ " لألعضاء الذين حصلوا عل األقل عل
خمسة ( )5قسائم اشراء ةعاية اعتباةا من .2017/05/31

المادة  :11حماية البيانات الشخصية–الملفات
يستوجب االاشتراك يي موقع اشووةومبريفي المغرب قبول هذه الشروط العامة للبيع.
للمزيد من المعلومات حول معالجة وحماية بياناتكم الشخصية ،يرج االطالع عل "بيابة
الخصوصية وحماية الحيا الخاصة-الملفات" المتوير هنا.

.11.1حماية البيانات الشخصية
 www.showroomprive.comهو الموقع المسؤول عن معالجة بياناتكم الشخصية و
تعمل اشووةومبريفي المغرب عن طري كمقاول يرعي.
طبقا للقانو ةقم  09-08المتعل بحماية البيانات الشخصية ،لديكم الح يي ولوج ،تصحيح،
ومخالفة بياناتكم الشخصية لدى اشووةومبريفي المغرب.
يمكنكم مماةبة هذا الح لدى اشووةومبريفي المغرب عن طري لةبال بريد للكتروني
عل العنوا التالي ،serviceclient.ma@showroomprive.com :نو باالتصال عل
الرقم  00212(0) 6 32 00 02 29من الساعة  10صباحا ال  4بعد الظهر نوعن طري
البريد لل :
اشووةومبريفي المغرب
 32ب تقاطع اشاةع يال ولد عمير و زنقة بهت
 10000اكدال الرباط
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وقد تم اإلعال عن المعالجة اآللية للمعلومات االبمية عل موقع اشووةومبريفي المغرب
لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.
يمكنكم كذلك االطالع عل بياناتكم الشخصية نو تعديلها يي "حسابي".
جميع ةبائل البريد االلكتروني المربلة عن طري اشووةومبريفي المغرب
www.showroomprive.maنو  www.showroomprive.comتتوير عل ةابط
للغاء االاشتراك نبفل ةبالة البريد اإللكتروني الذي يمكنكم للغاء ااشتراكه بضغطة واحد  .لذا
كنتم ترغبو يي تغيير اختياةاتكم او معالجتها ويقا الحتياجاتكم ،يمكنكم يي كل وقت تسيير
ااشتراكاتكم من خالل حسابكم ،عبر قسم تسيير ااشتراكاتي.
يمكن ن تنتقل المعلومات الشخصية (العنوا والبريد اإللكتروني والهاتف) ألطراف ثالثة
لضما التسليم السليم للطلبية .وتعد اشركة Showroomprive.comالمسؤولة عن
معالجتها.
كما يمكن نقل هذه البيانات الشخصية ال اشركائنا التجاةيين لذا نعطيتمونا لذنكم عن طري
العالمة عل المربع المقابل .وبالطبع ،يمكنكم اختياة الريض عن طري البريد نو البريد
اإللكتروني لل العناوين المشاة لليها نعاله.

 .11.2الملفات
يستخدم موقعنا الكوكيز .وهي ملفات نصية صغير مخزنة عل القرص الصلب الخاص
بكم ،ومعظمها يهدف لل السماح وتسهيل التصفح وهي ضروةية لتشغيل متجرنا عل اشبكة
اإلنترنت.
توجه البيانات التي تم جمعها البتعمال اشووةومبريفي المغرب و
 .Showroomprive.comو هي ضروةية لمعالجة ولداة طلباتكم و كذلك العالقات
التجاةية بين اشووةومبريفي المغربShowroomprive.com ،وبينكم .كما ننها تسمح ل
Showroomprive.comو اشووةومبريفي المغرب بتقديم خدمات مخصصة لكم وتطوير
نجاعة المعلومات المقترحة عليكم.
كما ن ابتعمال الملفات نو الملفات الثالثة غير الضروةية لتشغيل الموقع يتطلب موايقة
صريحة منكم.
يمكنك لظهاة موايقتكم نو معاةضتكم البتخدام الكوكيز عن طري تحديد جهاز اتصالكم
بشكل منابب .ابتشيروا دليل ابتعمال متصفحكم اإللكتروني.
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المادة  .12الملكية الفكرية
جميع عناصر الموقع ،بواء المرئية نو المسموعة ،محمية بموجب حقوق نشر العالمات
التجاةية نو براءات االختراع وهي ملكية حصرية لشووةومبريفي المغرب .المستهلك الذي
لديه موقع اشخصي عل اشبكة األنترنت والذي يرغب يي وضع ةابط ،لالبتعمال الشخصي،
عل موقعه عل األنترنت يربط مبااشر بالصفحة الرئيسية للموقع ،يجب ن يطلب اإلذ
المسب  ،الكتابي والصريح لشووةومبريفي المغرب .ومع ذلك ،ني اةتباط تشعبي يي الموقع
وبابتخدام تقنية التأطير والربط المضمن ممنوع منعا باتا.
يي جميع الحاالت ،يإ جميع الروابط ،حت المأذو بها ضمنيا ،يجب لزالتها بناء عل طلب
من اشووةومبريفي المغرب.

المادة  .13القانون الجاري العمل به – المحاكم المختصة – المنازعات
تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانو المغربي.
يي حالة الخالف عل تفسير نو تنفيذ نو صحة هذه الشروط ،يإ المحكمة المختصة هي
محكمة مدينة بكن المستهلك نو مكا اإلقامة نو الوالية القضائية للمدينة حيث جرى الضرة
حسب اختياة المستهلك.
يي حالة النزاع ،يفضل الحل وديا يي المقام األول عل ني لجراء قانوني.
ولهذا الغرض يرج االتصال بمصلحة الزبناء عل موقع اشووةومبريفي المغرب عن
طري لةبال ةبالة بالبريد للكتروني عبر نموذج االتصال نو لل العنوا اإللكتروني
serviceclient.ma@showroomprive.com
نو باالتصال عل الرقم  00212(0) 6 32 00 02 29من الساعة 10صباحا ال  4بعد
الظهر.
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