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 عـة للبيـروط العامـالش
 

 .01/10/2021التاريخ: 

 Showroomprive.maفي موقع  مرحبا بك
 

 هتطبيقو "Showroomprive.ma" موقع استخدام قبل"( ش.ع.ب)" بنا والخاصة العامة للبيع الشروط على ندعوك لالطالع بتمعن

 المعمول به. القانون لتشملالشروط  تطوير هذه يمكنو. ("Site)" المحمولب الخاص

 

 محتويـات
 : مـن نحن؟1الفصل  -
 : كيـف تصبح عضوا؟2الفصل  -
 طلبية في موقعـنا؟ تقدم: كيـف 3الفصل  -
 المتداولة؟ ناأسعـار: ما هي 4الفصل  -
 ؟كيـف تتم تسوية طلبيتك: 5الفصل  -
 ؟يمكنك استالم طلبيتك: متـى 6الفصل  -
 ما العمل في حالة تغيير رأيك؟: 7الفصل  -
 هـي الضمانات المتعلقة بمنتوجاتك؟: ما 8الفصل  -
 ؟Showroomprive امتيازاتك في: كيـف تستخدم 9الفصل  -
 ؟بياناتك بخصوصماذا : 10 الفصل -
 راضياً؟ ما الذي يحدث إذا لم تكن: 11 الفصل -
 ةالقانوني البيانات: 12 الفصل -

 

 مـن نحـن؟-: 1الفصل 

 

، "Showroomprive.com" شركةفرع  ،"Showroomprive Maroc"يتم نشر موقعنا واستخدامه من طرف شركة 

الواقع  درهم، 10000 هارأسمال البالغ ،شركة ذات مسؤولية محدودة ،"SRP GROUP" س.ر.ب كروب مجموعةل التابعة

سجل ال، المسجلة ب، الرباطحي الرياض، 10100 ، ص.ب:8و  7عمارة  5 قسنتر الطاببشارع التين محج الرياض مقرها 

 ، 121355بالرباط تحت رقم  التجاري للشركات

، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رقم: 20698796، التعريف الجبائي رقم: 25500808الضريبة المهنية رقم: 

  001781386000028، التعريف الموحد للمقاولة رقم:5190088

 

 بواسطة: مباشرة بمصلحة الزبناء االتصال على المعلومات، يمكنك وللحصول

 serviceclient.ma@showroomprive.comالبريد االلكتروني التالي:  -

 ؛ من االثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا؛29 02 00 32 06رقم الهاتف:  -

 {.هنا} ةاالتصال المتاح استمارة -
 

 : كيـف تصبح عضوا؟2الفصل 

 
 .شخصي حساب إنشاء عليك يتعين ،الحدث نامبيعاتإلى  ولوجالوتتمكن من  عضوا لكـي تصبح

 
 :بـ وقت أي في حسابك يسمح لكحيث 

 ؛الحدث مبيعاتال إلىلولوج ا •
 ؛وتحيينها هاوتعديل الشخصية االطالع على معلوماتك •
 ؛الجارية تتبع طلبياتك •
 [.هنا] المتاحة التسجيل إلغاء استمارة ملء طريق عن الموقع أو الرسائل اإلخبارية في وإلغاؤه التسجيل •
 
 
 

mailto:serviceclient.ma@showroomprive.com
https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/form.aspx?formType=4
https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/form.aspx?formType=4
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 هو محدد فان المبيعات الحدث الخاصة بنا تكون متاحة لألفراد المسجلين فقط على الموقع "األعضاء"كما 
 علىو. تالمعدا من غيرها أو حاسوبك جهاز إلى الولوج قيودو المرور، وكلمة حسابك فيما يتعلق بخصوصية مسؤوال تعتبر
 .حسابك من الصادرة األنشطة جميععن  بمسؤوليتك قرت  س ،األساس هذا

 في قبالح نحتفظ ،اتحساباستخدام العديد من ال أو/و إنشاء حال في ، غير أنهواحد حساب واستخدام ت عتبر ملزما بإنشاء
 .الجارية طلباتك وإلغاء االحتيالية الحسابات إغالق

 

 : كيـف تقدم طلبية في موقعـنا؟3الفصل 
 :موقعنا في من أجل تقديم طلبية

 الشخصي؛ حسابك إلى الدخول بتسجيل قم. 1
 ؛من اختيارك سلع بانتقاء نامبيعات استفد من. 2
 ؛طلبيتك تسليم عنوان قم باختيار ،وتثبيت مقتنياتك بك الخاصة التسوق عملية إتمام بمجرد. 3
 تتلقىس! بيتكإتمام طل بعد. العامة للبيع وقم باألداء المؤمن لطلبيتك ناشروط كافة وافق علىو ،األداء طريقتك في اختر ثم. 4

 .طلبيتك تؤكد ةإلكتروني رسالة
 

كون ي .المتوفر المخزون حدود وفي الحدث بيعال مدة طوال صالحةتبقى  وأسعارها منتوجاتنا عروض أن تجدر اإلشارة إلى
 المبلغ رد تموسي اإللكتروني، البريد طريق عن إعالمك بذلك سيتم ، عندهانالمخز غير متوفر في األحيان بعض فيالمنتوج 

 المعاملة من خالل المبلغ استرداد . سيتمبنفاذ المنتوج بعد إعالمك يوما( 15) خمسة عشر أقصاها مدة خالل المخصص

  (.البنكية البطاقة أو/و الشراء قسيمة) األولية الشراء عملية أثناء ةالمستخدم األداء ةطريق عبر العكسية
 

 :التالية الحاالت في سيما ال مشروع، لسبب طلبيتك إلغاء في بالحق نحتفظ من جهة أخرى،

 عند وجود أو/و زهيد سعرل علني عرض عند المثال سبيل على) السعر أو/و المنتوج في واضح خطأ حدوث في حال. 1

 ؛(للمنتوج األساسية الخصائص إحدى فيما  خطأ
 ك؛تيطلبأداء مبلغ  بشأن وجود خالف في حال. 2
 ؛الخاص بنا االحتضان لبرنامج أو/و المتيازاتنا احتيالي ستخداممعاينتنا ال في حال. 3
 (2 الفصل انظر) واحد مستخدمل اتحسابعدة وجود معاينتنا  في حال. 4
 

 (.إلغائه أو الحساب إيقاف: مثال) الخروقات هذه مثل من أجل منع الالزمة التدابير جميع اتخاذ في أيضا بالحق نحتفظ

 ؟المتداولة  ناأسعـارما هي  -:4الفصل 

 السعر" مىالمس) الم شطب عليه السعر لك يسمح. ننشرها التي التخفيضات فيمن الوثوق  تتمكن أن لنا بالنسبة المهم من

علنا السعر مع عام بشكل يتوافقالذي  منه، المستفاد التخفيض بتحديد الفرنسية، السوق في تمت مراجعته الذي"( الفعلي  لم 

 من فعليا متداول أنه من للتأكد معايرة نموذجية طريق عنمراجعته  تتم والذي من يمثلها، أوما  تجارية عالمة من طرف

 دبع هعليالذي تم الحصول  بالسعر األحيان بعض فيويتعلق األمر  .المعروفين التجار منأي  أوالتجارية  العالمة طرف

علن السعر إخضاع  بعضي النهاية فتكون . المتداول فعليا البيع سعرب وقارناه العينة هذه في راقبناه الذي رقاالف متوسطل الم 

 السعر هذا نم التحقق صعوبة من يزيد األمر الذي اآلخرين، التجار لدى للبيع معروضة غير عليك نقترحها التي المنتوجات

وج منتل والمخصص التجارطرف هؤالء من  المستخدم عادة كسعر مشطب عليه ذاك استخدام حينئذ يمكننا. الم شطب عليه

 .تركيبتهفي  ةللمقارن وقابل جودةال عالي

تظهر  يالت واإلرسال اإلعداد تكاليف تشمل ال أسعار وهي ،الرسوم مع احتساب المغربي بالدرهم منتوجاتنا أسعار إلى يشار

 .الضريبة المعفى من نقوم بالبيع ال نحنطلبيتك، ف تأكيد خالل لك

 كيف تتم تسويـة طلبيتك؟ -:5الفصل 

 األداء:طرق  1.5

 بفضل خدمة أو بريد كاش وكاالت كاش بلوس لدى نقًدا أو البنكية البطاقةبواسطة  اإلنترنت عبر األداء يتم

"PayExpress" التالية البنكية بطاقاتال، ويتم قبول :Visa / Mastercard / CMI. 

 تاريخ من أيام 4 مدة أقصاها في البنكي حسابك من خصم المبلغ سيتم ،األداء التابع لنا مركز قبل من األداء تأكيد بعد

 .الطلبية
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 ":PayExpress"األداء نقدا بواسطة خدمة 

أداء  أجل من أو بريد كاش كاش بلوس وكالة إلى نقله ويتعين عليه( Token) سريًا رمًزا الزبون يتلقى ،تأكيد الطلبيةبمجرد 

بلغ، وأداء الم الوكالة إلى لالنتقال االلكتروني ناموقع طلبيته فيتاريخ تأكيد  من ساعة 24 يتوفر الزبون على أجل. المبلغ

بواسطة  غأداء المبل يتم أن بمجردو. موقعنا في للبيع المنتوجات وطرح طلبيته إلغاء سيتم األجل المذكور انصرام بعدلكن 

 .الطلبية تؤكد ةإلكتروني رسالة الزبون يتلقىس "،PayExpress" خدمة

ؤمـن:األداء  2.5  الم 

 إلى الوصول ال نملك إمكانية(. SSL) س.س.ل نظام بفضل بشكل سري ومشفر للغاية الشرائية معامالتك جميع ت جرى

 أثناء إجراء معاملة أخرى مرة وسيطلب منك اإلدالء بها ،خوادمنا الرقمية داخل بها نحتفظ وال البنكي حسابك معلومات

 .من حيث المبدأ ، وذلكجديدة

 االحتيال مكافحة 3.5

 :، وهياالحتيال مكافحة في آليات عدةل نلجأ

شكل ت ال نهاأ يتأكدل البنكية بطاقةال رقم صحة من البنك يتحقق ،طلبيتك من االنتهاء بعد" تأكيد" زر على تنقر عندما( 1)

  واالحتياالت. التجاوزاتمن  امحمي ، وبذلك تكوناعتراض موضوع

 تفعيل رمز إدخاليفرض اإلنترنت،  عبر األداء عملية عند ،الذي، "3D Secure"يسمى برنامًجا أيًضا موقعنا يستخدم( 2)

 الذي البنك موقع إلى التوجه مرة أخرى طريق عن. )الشراء عملية نهاءإل البنك الذي تتعامل معه ي رسلهالذي  ،المعاملة

 (.وغيرها البريدي الرمزو الميالد تاريخمن نوع  شخصية أسئلة أو قصيرة نصية رسالة وتلقي ،معه تتعامل

 صحة من أكدلتبهدف ا عمليات مراقبة إجراء، تمككنا بالتالي من االحتيال مكافحةب معالجة تتعلق بتطبيق قمنا وأخيرا،( 3)

 االسمك بها تزودنا التي المعلومات( 1) تتعلق بـ: بنا الخاصة فإن إجراءات التدقيق ،الصدد هذا فيو. ومقر سكنك هويتك

 (اإلنترنت بروتوكول)عنوان  (IP) عنوانال إلى باإلضافة إلخ، التسليم عنوانو اإللكتروني، عنوانالو ،والشخصيالعائلي 

 البطاقة( 3)؛ وأخيرا ة،المعني الطلبية خصائص( 2) ؛ومعامالتك طلبياتكل االستعراض التاريخي في المشار إليهو المستخدم

 ،األداء ساتومؤس البنكية المؤسساتب المتعلقة الجزئية واألرقام الصادرة منه بلدال: المثال سبيل على) المستخدمة البنكية

 منك نطلب دق وعند االقتضاء، (.صالحيتها انتهاء تاريخ وكذلك األخيرة، واألربعة األولى الستة رقاماأل من فقط تتشكلالتي 

 يتم لن. أشهر( 3) ثالثة ال يتعدى تاريخهاسكنى وشهادة من بطاقة هويتك  نسخة اإللكتروني البريد طريق عن لنا ترسل أن

 .التفحصعمليات ل الالزمة المدة إلى ما بعد الوثائق بهذه االحتفاظ

لمدلى عدم صحة المعطيات ا المجرى التفحص أثبت في حالة ما إذا الحساب وإيقاف المعنية الطلبية إلغاء في بالحق نحتفظ

. اإللكتروني دالبري طريق عن بما سبق إبالغك سيتم. المحدد األجل داخل المطلوبة االثباتية الوثائق تسلم عدم حالة في أو ،بها

 ،الحفاظ على السرية تنا فيسياسب المتعلق 6-1 الفصل في المذكورة الحقوق جميعبأنك تملك  نذكرك ،المعالجة وفي إطار هذه

 [.هنا] ةمتاح

 ؟يمكنك استالم طلبيتك متـى-: 6الفصل 

 تسليمك؟ يتم أن يمكن وكيف أين 1.6

 المغربي. التراب في مجموع الطلبيات نقوم بتسليم

 .التسليم الى عناوين القواعد العسكرية ولوجستية يستثنىألسباب أمنية 

مته لنا ، باعتماد العنوان الذي قدالبريد مكتبفي  أو منزلك في( المغرب بريدل ةالتابع) أمانة طرف شركة من التسليم سيتم

 .سلفا

داوال وإجاباتها تيمكنك االطالع على قائمة المدن التي يتم فيها التسليم في المنازل، عبر صفحتنا الخاصة باألسئلة األكثر 

«FAQ» [هنا] و بعد طلبها من مصلحة الزبناء.ا 

https://www.showroomprive.ma/politique_confidentialite.aspx
https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/faq.aspx
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في حالة ما كان عنوان التسليم المقدم من طرفك ال يسمح بالتوصيل الى المنزل يجب اخذ طلبيتك عند مكتب البريد، ستقوم 

  )التابعة لبريد المغرب( باالتصال بك فور توفر منتوجك.شركة أمانة 

 :التالية النقاط إلى انتباهكم نلفت

 ، ويتم(عديدة مبيعاتل تقدمت بطلبياتما  إذا خاصة) على دفعاتالقيام بعمليات تسليم  الممكن من ،الحاالت بعض في -

 .واحدة إرسالية حسب والتسليم المعالجة مصاريففي  المشاركة فوترة وتكون، الحالة هذه فيدائًما  إعالمك

 .التسليم موعد إليها وي ضاف واالرسالية، لمعالجةالمخصصة ل تلك مع المنتوجات تسليم مواعيد تتطابق -

 المواعيد هذهب كريذكت سيتم عند تأكيد طلبيتك. تحديدها يتمو ،المبيعات حسب تختلف قدو واضحبشكل  لتسليما مواعيد تظهر -

 "(.طلبياتي" ثم" حسابي)" الشخصية مساحتك وفي ،االلكترونية التي تؤكد طلبيتك رسالةال في

في حالة إرجاع الطرد الى مقرنا نتيجة عدم تسليمه )في المنزل او في مكتب البريد( فسيتم إشعارك تلقائيا عبر البريد  -

االلكتروني، سكون لنا الحق الكامل  ساعة من تلقي البريد   48وفي عدم صدور أي رد من طرفك في غضون  االلكتروني.

 في إلغاء طلبيتك.

 كم تبلغ تكلفة التسليم؟ 2.6

 .تأكيد طلبيتك قبل التسليم تكاليف مجموعسي حدد لك 

مالحظة: يمكنك اقتناء منتوجات من المبيعات الحدث المختلفة ووضعها في نفس السلة، في حين ان تكاليف التسليم هي 

 مستقلة وتطبق على منتوجات كل مبيعه على حدى.

 

 ؟مطابقالغير  تسليمال وتأخيره أو التسليمغياب  حالة في يجب القيام به ما 3.6

  .[هنا] » FAQ«وإجاباتها ندعوك في حالة غياب أو تأخير التسليم إلى مراجعة صفحتنا الخاصة باألسئلة األكثر تداوال 

يوما من تاريخ التسليم المعلن عليه او المقدر، لتبليغ  30الى أنه في حالة عدم التسليم، يكون أمامك  انتباهكنود توجيه 

بالحق في طلب  Showroomprive Maroc مصلحة الزبناء، حتى يتسنى لهم فتح التحقيق مع ناقلنا. ولهذا الغرض تحتفظ

لتحقيق اإرسال الوثائق الداعمة )على سبيل المثال: التصريح بشهادة الشرف مرفقة بتوقيعك وما الى ذلك( الالزمة لفتح 

يوما المذكورة أعاله، سيتم اعتبار ان طلبيتك قد سلمت وبالتالي لن يكون هناك أي اعتراض  30 بعد فترة .المشار اليه سابقا

  .يتعلق بعدم التسليم

 .[هنا] » FAQ«فيما يخص التسليم الغير المطابق، ندعوك لمراجعة صفحتنا الخاصة باألسئلة األكثر تداوال واجابتها  -

  ما العمل في حالة تغيير رأيك؟ -:7الفصل 

 توقعاتك؟ ترقى إلى ال بضاعتك رأيك؟ غيرت هل

 .المنتوجات استالممن تاريخ  تبتدئو، التراجع في حقك ممارسةمن أجل  عمل أيام( 7) سبعة مدة تتوفر على

 ".عداداإل قيد" هذه الطلبية كونت أال شريطة ،"الزبون مساحة" في مباشرةو ،تسليمها قبل كيتطلب إلغاء أيًضا ويمكنك

 منتوج؟إلينا كيـف تعيد  1.7

 ؛"سلعة إرجاع" على وانقر ،"اتكيطلب" التبويب إلى عالمة ثم الشخصي، حسابك إلى انتقل. 1

 ؛بتأكيد ذلك وقم اإلرجاع، سببو إرجاعها في ترغب التي السلع حدد. 2

 (.وقسيمة استمارة من تتكون التي) اإلرجاع قسيمة اطبع. 3

https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/faq.aspx
https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/faq.aspx
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ناسب م غالف في عند االقتضاء، أو، األصلي غالفها في السلع تغليف إعادة طريق عن بك الخاصة الطرد بإعداد قم. 4

 لصاقإ عدم )يجب اإلرجاعقائمة عليه  وألصق ،الطردداخل  اإلرجاع استمارة ضع ،(منتوجك تغليف كيفية أسفله انظر)

 (.المنتوج القائمة على

ارع ش: التالي العنوان إلى الطرد وأرسل عنوانك إلى األقرب( المغرب بريدل التابعة) أمانة وكالة إلى توجه أخيًرا،و. 5

 ، المغرب.، الرباطحي الرياض 10100، 8و  7عمارة  5 قسنتر الطابالتين محج الرياض 

 تبليغ من تاريخ أقصى، ابتداءا كحد عمل أيام( 7) سبعة خالل مدة منتوجك إعادة يتعين عليك اإلرجاع، طلب تسجيل بمجرد

 .بالتراجع كقرار

 إلينا؟ إلرجاعه منتوجك ت غلف كيف 2.7

 :لكي يتم قبول منتوجاتك المعادة، يجب ارجاعها الينا في حالة تسمح بعرضها للبيع أي من الضروري ما يلي

المنتوجات المعادة بشكل جيد بحيث ال تتضرر من النقل، وللقيام بذلك تأكد من حمايتها جيدا بحيث تبقى في تغليف   -

 .عبواتها االصلية

 .عدم استخدام المنتوجات، أي ان استخدامها ال يتجاوز الوقت الضروري الختبارها -

 .أو متضررة أو متسخة إعادة المنتوجات كاملة، ومرفقة بجميع الملحقات الممكنة، غير تالفة -

تذكير: مرافقة منتوجاتك بكل المعلومات الالزمة التي تسمح لنا بالتعرف على المرسل وعلى الطلبية المعنية )االسم العائلي 

 والشخصي، العنوان ورقم الطلبية(

 

 اإلرجاع؟ يكلفك كم 3.7

 :على عاتقك مصاريف اإلرجاع ت لقى ،التراجعفي  حقال ممارسة حالة في

 (.التابعة لبريد المغرب) أمانة وكالة لدى مباشرةمصاريف اإلرجاع  ت ؤدي -

 : التراجعفي  حقالالمتعلقة ب ستثناءاتاال 7.4

 :ال يمكن ممارسة الحق في التراجع فيما يخص الطلبيات المتعلقة بتوفير

  الخدمات التي بدا أداؤها بموافقة المستهلك، قبل انتهاء فترة سبعة أيام عمل،  -

  المنتجات او السلع او الخدمات التي تعتمد أسعارها او تعريفاتها على تقلبات في أسعار السوق المالية،  -

السلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك او معدة له خصيصا او التي ال يمكن بحكم طبيعتها، إعادة إرسالها أو  -

 تکون معرضة للفساد أو سريعة التلف،  التي

السمعية أو البصرية أو البرامج المعلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك، وبالتالي، ال يمكن التراجع عن التسجيالت  -

 أي شراء يتعلق بهذا النوع من المنتوجات بعد االستالم،

 الصحف او المجالت. -

 تعويضك؟ سيتم متى 5.7

 استالم تاريخ من عمل يوم( 15) عشر خمسة أقصاه مدة خالل المدفوعة المبالغ استرداد في التراجع الحق ممارسةينتج عن 

 وجاتك.إرسال منت ما لم تتمكن من اإلدالء لنا بما ي ثبت في حال كطرد استالم تاريخ إلى غاية المدة هذه ، ويمكن تمديدالطرود

 (.شراء قسيمة أو/و ةبنكي حوالة) ةالعكسي المعاملة طريق عن المبلغ استرداد سيتم
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 :بالمعاملة العكسية فقد يتم االسترداد (PAY EXPRESS)  عن طريق نظرا الستحالة استرداد مبالغ الطلبيات المدفوعة نقدا :هام

 درهم مغربي او اقل؛ او 200عن طريق قسيمة شراء، لكل تعويض قيمته - 

 .درهم مغربي 200عن طريق التحويل المصرفي، لكل مبلغ يتجاوز  -

 هي الضمانات المتعلقة بمنتوجاتك؟ ما -: 8الفصل 

 الضمانات القانـونية: 1.8

يه المنصوص عل المبيع، الشيء عيوبل قانوني ضمان بتوفير اأعضائه تجاه   « Showroomprive Maroc» تلتزم شركة

 .المستهلك حماية تدابير القاضي بتحديد ،08-31 رقم القانون من 65 في المادة

 لديك سنة واحدة من استالم المنتج الخاص بك لالستفادة من هذا الضمان.

 :في إطار الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، نلتزم باسترداد

 وتكاليف الشحن(عن طريق المعاملة العكسية، المبلغ اإلجمالي للطلبية )سعر المنتوج   -

سيتم سداد تكلفة إعادة المنتج بقسيمة شراء وذلك بعد تقديم إثبات وكذا بناء على قائمة أسعار أمانة المتاحة في موقع  -

  .الويب الخاص بهذه األخيرة

  :الضمان التجاري 8.2

في بعض الحاالت، الضمان التجاري يمكن ان يقترح عليك مباشرة عبر المزودين الذين نعمل معهم. في هذه الحالة سوف 

يتم اخبارك عبر الورقة الوصفية للمنتجات المعنية باألمر. وأيضا على فاتورة منتجاتك. في حالة الشك، يمكنك أيضا مراسلة 

 . ن منتجك يتمتع بالضمان التجاريمصلحة الزبناء الخاصة بنا لمعرفة إذا كا

 كيف يتم تنفيذ الضمانات الخاصة بي؟ 8.3

 إذا كنت ترغب في االستفادة من إحدى الضمانات امأل االستمارة في قسم صفحتنا الخاصة باألسئلة األكثر تداوال واجابتها

 «FAQ»[ناه]. 

، وال   serviceclient.ma@showroomprive.com : وإذا لزم االمر يمكن مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي

 .تنسى إضافة رقم طلبيتك وكذلك صور المنتج التالف

 :االستثناءات 8.4

التي تم افسادها عن طريق الخطأ، او سرقت منك او التي قمت بتعديلها او إصالحها او  تستثنى من الضمانات المنتجات

 .دمجها، او نتيجة سوء استعمالها

 ؟ Showroomprive في امتيازاتك تستخدم كيف - :9 الفصل

 سارة مفاجأة تتلقى أن يمكن! االمتيازات من العديد "Showroomprive" شركة تقترح عليك وفائك، على نشكرك لكي

 .الموقع في امتيازاتعرض  أن يتم أو ة،إلكتروني رسالة عبر

 ".امتيازاتي" عنوان ،حسابك في استخدامها وطرق االمتيازات هذه كل االطالع على يمكنك

 زيارةب قم المعلومات، من لمزيد. أصدقائك مع الحدث مبيعاتال مشاركة في تتردد الو! االحتضان عرض منأيضا  استفد

 ".وربح امتيازات االحتضان أرغب في" ثم ،"حسابي" واطلع على ،[هنا] المساعدة صفحات

 دلذلك، عن. المبلغ وسيلة ألداءبمثابة  )تسجيل أشخاص من رابطك الخاص( حتضاناال منامتيازاتك  تعتبر: مالحظة

 في حال) ، أي بامتياز نفس المبلغعكسية المعاملة طريق عن ذات الصلة المبلغ استرداد سيتم ،التراجع الحق في ممارستك

 (.للسداد قابل أنه على ذاك االمتياز شروط نصت

https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/faq.aspx
mailto:serviceclient.ma@showroomprive.com
https://www.showroomprive.ma/nouscontacter/faq.aspx


7 
 

 .هنامتاحة  مع امتياز تالمشتريات التي تم تسديد مبلغ تكون طرق

 

 ؟بياناتـكمـاذا بخصـوص  -:10الفصل 

 على سياسة الحفاظ" للرجوع إلى ما نعتمده من ندعوك لذلك ،ةمعلوماتي لمعالجة بياناتك تخضع قد لموقعنا، زيارتك عند

 ".االرتباط تعريف ملف- وحماية الحياة الخاصة السرية

 تكن راضيا؟ لمما الذي يحدث إذا -: 11الفصل 

 .المغربي للقانون بيعلل العامة شروطهذه ال تخضع

 :ودي حل إلى معا التوصلمن أجل  بنا لالتصال ندعوك زاع،ن عند حدوث

اإللكتروني التالي:  البريد عنوان إلى أو االتصال، استمارة عبر إلكتروني بريد إرسال طريق عن -

seviceclient.ma@showroomprive.com 

 .16:00إلى  10:00من الساعة من االثنين إلى الجمعة، ، 29 02 00 32 06عن طريق االتصال بالرقم التالي:  -
 

 الم مصلحة الزبناء لهذه األخيرة.يوما بعد است 30نحيطك علما بانه سيتم تقديم حل لشكايتك في موعد أقصاه 
 

التابع لها سكن المستهلك  تلكهي  المختصة لمحكمةاللبيع،  العامة الشروط هذه صحة أو تنفيذ أو تفسير بشأن نزاع عند حدوث
 .المستهلك باختيار من المسب ِّب للضرر الفعل وقوع تلك التابع لها مكان أو إقامته مكان أو
 

 

 القـانونية البيـانات -: 12الفصل 

 

 رقم التأمين بوليصة بموجب  « Showroomprive Maroc » لشركة المهنية المسؤوليةت غطي شركة وفا للتأمين 

29/588. 

 (وروأ  000,00 500 أسبسيرفور )ش.م.م، رأسمالها: اإليواء
 فرنسا. -ال سيوتا 13600 – 3ز.أ أتيليا  -طريق أونتيوب 785رقم 

 

https://www.showroomprive.ma/politique_confidentialite.aspx
https://www.showroomprive.ma/politique_confidentialite.aspx
mailto:seviceclient.ma@showroomprive.com

