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 البيع العامةوأحكام شروط 

 "(. yoox.com)"البيع العامة التالية عرض املنتجات وبيعها على موقعنا وأحكام تحكم شروط 
ُ
، وهي "(البائع)"للتجارة ش ذ م م  يناب ميدل إيستتتولى شركة

بورتر -أ-، وتتبع مجموعة يوكس نت49042صندوق بريد ة، ، دبي، اإلمارات العربية املتحد20-5شركة مقرها الرسمي برج ستاندرد تشارترد، برج خليفة، مكتب 

م طلبات الحصول على املعلومات من خالل خدمة رعاية العمالء. yoox.comبيَع املنتجات املشتراة من ، "(يناب إس بيه أي)"إس بي إيه  جروب قدَّ
ُ
وملزيد من . ت

. yoox.comعن الطلبات والشحن واسترداد املبالغ وإرجاع املنتجات التي تم شراؤها من  املساعدة، يرجى االنتقال إلى قسم رعاية العمالء حيث ستجد معلومات

شروط وأحكام  :وللحصول على أي معلومات قانونية أخرى، يرجى زيارة األقسام التالية. رعاية العمالءمن خالل  وتذكر أنه يمكنك دوًما التواصل مع البائع

 .وسياسة اإلرجاع،وسياسة الخصوصية ،االستخدام العامة

 

 سياسة الخصوصية .1
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  ".املستهلكين"ية اإللكترونية حصًرا ملستخدميه النهائيين البالغين، أي ويوفر خدماته التجار  yoox.comيعرض البائع منتجات للبيع على 
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ا"فإن لم تكن . أي شخص يتصرف ألغراض خارج نطاق تجارته أو نشاطه التجاري أو مهنته" باملستهلك"ُيراد 
ً
  .yoox.com، يرجى عدم شراء أي منتجات من "مستهلك
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مثل الطلبات التي توجد ، ، وأي طلب آخر ال يتوافق مع سياسته التجارية"مستهلكين"لطلبات الواردة من مستخدمين ليسوا يحتفظ البائع بالحق في عدم معالجة ا

 ويبلغ البائُع املستخدَم بأن عقد البيع لن يتم توق. بشأنها تقارير أو اشتباه في نشاط احتيالي أو غير قانوني
ً

 .يعهوفي هذه الحاالت، يعتبر الطلب الغًيا وباطال
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  .والبائع yoox.comبين مستخدمي  yoox.comتنظم شروط البيع وأحكامه العامة حصرًيا عرض ونقل وقبول طلبات الشراء املتعلقة باملنتجات على 
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أو الشعارات أو اتصاالت  الروابطعبر  yoox.comال تنطبق شروط البيع وأحكامه العامة على تقديم الخدمات أو بيع املنتجات من قبل أطراف ثالثة موجودة على 

وال يعتبر البائع تحت أي ظرف . وقبل إرسال الطلبات وشراء املنتجات والخدمات من أطراف ثالثة، نوص ي بالتحقق من شروطها وأحكامها. النص التشعبي األخرى 

 .األخرى واألطراف  yoox.comمي من الظروف مسؤوال عن تقديم خدمات طرف ثالث أو تنفيذ معامالت تجارية إلكترونية بين مستخد

 

 كيفية إبرام عقد بيع مع البائع  .2
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  .، يجب عليك ملء نموذج الطلب اإللكتروني وإرساله إلكترونًيا إلى البائع، وفًقا للتعليمات ذات الصلةyoox.comإلبرام عقد بيع ملنتج واحد أو أكثر على 
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بعناية وطباعة نسخة باستخدام خيار الطباعة واالحتفاظ بها  سياسة اإلرجاعة شروط البيع وأحكامه العامة وقبل الشروع في شراء منتجاتك، نطالبك بقراء

خص للخصائص الرئيسية لكل منتج تم وقبل الشروع في شراء منتجاتك، سنوافيك بملخص لشروط البيع التجارية والتعاقدية لدينا، ومل. الستخدامك الشخص ي

، وطريقة الدفع التي يمكنك استخدامها لشراء كل منتج، وأساليب الشحن للمنتجات (بما في ذلك جميع الرسوم والضرائب املعمول بها)طلبه وسعر الوحدة 

وسيوافيك البائع كذلك بملخص لشروط وأحكام . م املنتجاتاملشتراة، وتكاليف الشحن والتسليم، ومعلومات البائع وعنوانه وكيفية االتصال به، وتاريخ تسلي

وسيتم تذكيرك بالضمان القانوني . وسيتم إعالمك أيًضا بتحملك تكلفة إرجاع املنتجات أو عدمه، إذا كان ذلك ذا صلة بعملية الشراء. إرجاع املنتجات املشتراة

 .لدينا بتوافق املنتج، وسنوافيك بمعلومات لالتصال بخدمة ما بعد البيع
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بما )وسنوافيك بملخص للخصائص الرئيسية لكل منتج تم طلبه، والسعر . تحتوي صفحة تأكيد الطلب على مرجع لشروط البيع وأحكامه العامة وسياسة اإلرجاع

أو مختلفة /اخترت خدمة شحن أسرع من و بما في ذلك أي رسوم إضافية قد يتم محاسبتك عليها إذا)، وتكلفة الشحن (في ذلك جميع الرسوم والضرائب املعمول بها

 على إبرام عقد بينك وبين البائع، ويعتبر دعوة منك موجهة إلى البائع إلبرام عقٍد لشراء وبيع إن (. عن خدمة الشحن القياسية
ً

تقديم نموذج الطلب ليس دليال

سال نموذج الطلب إلكترونًيا إلى البائع، وصدور تأكيد من البائع أن البضاعة إر ( وليس قبل)وال يعتبر عقد البيع مبرًما إال بعد . ذات الصلة /البضائعالبضاعة

 . موضوع نموذج الطلب قد أرسلت
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وقبل إرسال . املشار إليه فيه( وأي ضرائب ورسوم ومصاريف)عند املض ي قدًما في إرسال نموذج الطلب، سيتم إعالمك أن إرساله ينطوي على التزام بدفع الثمن 

   .طلب، سيطلب منك تحديد وتصحيح أية أخطاء محتملة في اإلدخالنموذج ال
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ويمكنك . نموذج الطلب املرسل إلى البائع على قاعدة البيانات الخاصة بنا للمدة الزمنية الالزمة ملعالجة طلبك وكما هو منصوص عليه في القانون  إدراجسيتم 

  (.طلباتي) My Ordersالوصول إلى نموذج الطلب الخاص بك في قسم 

 

2-6 

 .اإلنجليزية هي اللغة املستخدمة إلبرام العقد مع البائعاللغة 
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  .طلبكبمعالجة البائع  يقومبعد إرسال نموذج الطلب، 
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ة، أو إذا لم تعد املنتجات متوفرة، صحيحالكاملة أو غير الغير  الطلباتيجوز للبائع أن يختار عدم معالجة الطلبات التي ال توفر ضمانات كافية للمالءة املالية، أو 

 . أو ألي سبب آخر

، مع الخاص بك، سنقوم بإبالغك عبر البريد اإللكتروني بأن العقد لم يتم إبرامه وأن البائع لم يعالج طلب الشراء (ألي سبب)وفي حال اخترنا عدم معالجة طلبك 

تعد متوفرة أو لم تعد معروضة للبيع في الوقت الذي يتم فيه استالم طلبك أو الوفاء به،  لم yoox.comإذا كانت املنتجات املعروضة على . تحديد أسباب ذلك

وإن كنت قد دفعت بالفعل ثمن . طلبك إلى البائع يوًما من اليوم التالي لتقديم( 30)عندئذ يلتزم البائع بإبالغك بعدم توفر املنتجات املطلوبة في غضون ثالثين 

ااملنتجات املطلوبة، سيتم ر 
ً
  .د املبلغ املدفوع دون تأخير ال مبرر له ويعتبر العقد املبرم بين الطرفين مفسوخ

 .1.3يحتفظ البائع بالحق في عدم معالجة الطلبات في الحاالت املبينة في القسم الفرعي 
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وإن كنت ال توافق على بعض (. بمجرد إبرامه)عقدك مع البائع وتلتزم بمراعاة شروط البيع وأحكامه العامة هذه في  -دون شروط-بتقديم نموذج الطلب، فإنك تقبل 

 .yoox.comلشراء املنتجات من  الخاص بكشروط البيع وأحكامه العامة، يرجى عدم تقديم نموذج الطلب 
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، بما في ذلك تلك التي يمكن yoox.comعلى  بإرسال نموذج الطلب، فإنك توافق وتقبل شروط البيع وأحكامه العامة هذه باإلضافة إلى الشروط اإلضافية الواردة

 ، الروابطالوصول إليها عبر 
ً
  .وسياسة اإلرجاع ،وسياسة الخصوصية ،شروط وأحكام االستخدام العامة ويشمل ذلك أيضا
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ملخص لسياسة عقب إرسال نموذج الطلب، يرسل إليك البائع رسالة إلكتروني مرفق بها إيصال طلب شراء إلكتروني يحتوي على شروط البيع وأحكامه العامة و 

  .اقدية املعروضة قبل إرسال الطلباإلرجاع وجميع املعلومات الواردة في ملخص الشروط التجارية والتع
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  الضمانات وبيان أسعار املنتجات .3
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ويتم شراء هذه املنتجات من قبل البائع مباشرة من بيوت األزياء واملصنعين والتجار ممن يتم . سوى املنتجات الفاخرة والعالية الجودة yoox.comال يبيع موقع 

 .ير مراقبة الجودة الصارمةاختيارهم بعناية ملا يتمتعون به من تداب
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ويمكن أن تكون املنتجات القديمة فقط، والتي تباع  .ال يبيع البائع منتجات مستعملة أو منتجات معيبة أو منتجات ذات جودة أقل من معايير السوق القائمة بشأنها

، سيحدد البائع شروط حفظ عتيقوصف كل منتج  عند. املنتجاتأو في حالة بالية بسبب الطبيعة الخاصة لتلك /، مستعملة وyoox.comفي قسم معين من 

 .املنتج إذا كانت مختلفة عن املعايير التي يحددها السوق 
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عرض الخصائص الرئيسية للمنتجات على كل صفحة منتج على 
ُ
وألوانها تطابًقا تاًما  yoox.comتتطابق صور املنتجات املعروضة للبيع على  وقد ال. yoox.comت

 .الحقيقة بسبب متصفح اإلنترنت أو الشاشة املستخدمة مع
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من قبل البائع  -ففي حالة وجود خطأ يمكن التعرف عليه في البيان . الخاص بكويرجى التحقق من السعر النهائي قبل إرسال نموذج الطلب . األسعار عرضة للتغيير

تفظ البائع بالحق في رفض الطلب واالتصال باملستخدم لتزويدهم بفرصة شراء املنتج بالسعر الخاص بسعر املنتج أو حساب املبلغ املطلوب عند الدفع، يح -

 . الصحيح
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 .ال يقبل البائع طلبات الشراء من البلدان غير املدرجة في صفحة البداية
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 . ترسل املنتجات كلها مع بطاقة تعريف مع ختم وحيد االستعمال

 

 الدفع .4
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لن يتم . نتجات التي يتم تسليمها لك من قبل البائع وتكاليف الشحن الخاصة بهما باستخدام واحدة من الطرق املشار إليها في نموذج الطلبيجب دفع ثمن امل

 . تحميلك أي تكلفة أكثر من التكلفة التي يتكبدها البائع بالنسبة لطريقة الدفع التي تختارها أنت، بأي حال من األحوال
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، الذي يوفر خدمات معالجة املدفوعات (املستحوذ األوروبي وتاجر السجل) معالجة الدفع يناب إس بيه أيالخصم، تتولى /بواسطة بطاقة االئتمان في حالة الدفع

عن طريق بروتوكول ( ةعلى سبيل املثال، رقم البطاقة أو تاريخ انتهاء الصالحي)وسيتم إرسال كل تفاصيل بطاقات االئتمان . yoox.comللبائع لبيع املنتجات على 

يناب ولن يتم استخدام هذه التفاصيل من قبل . مشفر للبنوك التي تقدم خدمات الدفع اإللكتروني البعيدة، دون أن يكون ألي طرف ثالث أي حق في الوصول إليها

ملستردة في حالة املرتجعات، بعد ممارسة حقك في اإلرجاع، أو وال من قبل البائع، إال لتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة بعملية الشراء، أو إصدار املبالغ ا إس بيه أي

وسيتم تحميل ثمن شراء املنتجات وتكاليف الشحن والتسليم كما هي مبينة في نموذج الطلب على حسابك في . إلى الشرطة yoox.comلإلبالغ عن حاالت الغش على 

  .هالوقت الذي يتم فيه شحن املنتجات املشترا

 

 ةقسائم القيم .5
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4 

 

 . yoox.com، والتي تتيح لك االستفادة من خصم على مشترياتك من YOOXCODESقسائم القيمة عبارة عن رموز شخصية، ويشار إليها أيضا باسم 
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اإلجمالي ) New Totalبعد إدراج األصناف في حقيبة التسوق وإدخال الرمز، اضغط على ": السداد مع الخروج"في الصفحة األولى من  YOOXCODEيتم عرض مربع 

يمكن استخدام (. تطبيق) APPLYحدد الصنف واضغط على . وفي النافذة املنبثقة، ستحتاج إلى تحديد الصنف الذي ترغب في تطبيق قسيمتك عليه(. الجديد

 . قسائم القيمة على صنف واحد من طلبك فقط، وبالتالي فإن أي صنف آخر ُيدرج في حقيبة التسوق لن يحصل على خصم
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 :القيود املفروضة على استخدام قسائم القيمة

 ؛(5.4كما هو محدد في الفقرة )ال يمكن استخدام قسيمة القيمة إال مرة واحدة، باستثناء املرتجعات  -

 قسائم القيمة ليس لها أي قيمة نقدية، وال يمكن مقايضتها باملال في أي حال من األحوال؛  -

 مة واحدة لكل طلب؛ال يجوز لك استخدام أكثر من قسيمة قي -

 ال يمكن تطبيق قسيمة القيمة إال على صنف واحد فقط من كل طلب؛  -

 ال يمكن تطبيق قسيمة القيمة إال على األصناف ذات القيمة األعلى من القسيمة نفسها؛  -

 .ال يمكن تطبيق قسيمة القيمة على أي من مبيعات العينات أو مبيعات املنتجات الخيرية -

5-4 

اض عن طلبك ألي سبب من األسباب، يمكنك إرجاع الصنف الذي طبقت قسيمة القيمة عليه باتباع إجراءات اإلرجاع القياسية، كما هي موضحة ر  إذا كنت غير 

صنف الذي ويتم تسديد الفرق في السعر بين قسيمة القيمة وال. بعد قبول مرتجعاتك، يتم إعادة رمز القسيمة ذي الصلة إلى قيمته األصلية. في سياسة اإلرجاع

 .اشتريته بالكامل، وفقا إلجراءات استرداد األموال القياسية

 

 الشحن والتسليم. 6

تعتبر املعلومات الواردة فيه جزًءا ال . نايةيرجى قراءة هذا القسم بع. رعاية العمالءللحصول على معلومات عن إجراءات شحن املنتجات وتسليمها، يرجى زيارة قسم 

  .فترض أنك قد قرأته وقبلته تماًما عند تقديم طلبكيُ يتجزأ من شروط البيع وأحكامه العامة، وبالتالي 

 

  رعاية العمالء .7

 .رعاية العمالء ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة قسم. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال برعاية العمالء

 

 سياسة اإلرجاع .8
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 28إلى البائع دون تكبد أي غرامة في غضون ( املنتجات)إذا لم تكن راضًيا ألي سبب من األسباب عن طلبك، يمكنك سحب عقد البيع املبرم مع البائع وإرجاع املنتج 

املستحقة ( بما في ذلك الرسوم الجمركية)وتتحمل املسؤولية عن أي رسوم أو رسوم حكومية . yoox.comذي تلقيت فيه املنتجات املشتراة من يوًما من اليوم ال

عف صراحة منها yoox.comنتيجة لقرارك بإرجاع أي منتجات تم شراؤها من 
ُ
 .ما لم ت
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في قسم رعاية العمالء؛ وسيرسل إليك البائع  إيجادهوالذي يمكنك جميع بياناته  رجاع مستوٍف اإل نموذج لالنسحاب من عقد البيع، يجب عليك أن تقدم إلى البائع 

  . الخاص بكرسالة عبر البريد اإللكتروني تؤكد أنه تسلم طلب اإلرجاع 
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 .بعد إرسال نموذج اإلرجاع اإللكتروني، يجب إرسال املنتجات إلى البائع
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لتي تتحملها أنت هي تلك الخاصة بإرجاع املنتجات، ما لم يعفيك البائع صراحة من تلك املصاريف عند إجراء عملية الشراء، وشريطة أن املصاريف الوحيدة ا

 .7.5تستخدم خدمة البريد السريع وطرق الشحن املشار إليها أدناه في القسم الفرعي 
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التي تحمل عنوان  -املطبوعة مسبًقا  عريفالتوبطاقة  DHLوباستخدام . إلرجاع املنتجات DHL (www.dhl.com)البائع باستخدام خدمة البريد السريع  كيوصي

سيدفع البائع مباشرة تكاليف إعادة . املرفقة مع طلب الشراء األصلي، يمكنك إرجاع املنتجات إلى البائع دون االضطرار إلى دفع تكاليف اإلرجاع مقدًما -اإلرجاع 

للدفع نظير إرجاع املنتجات، يخصم البائع رسوًما تساوي تكلفة الشحن القياسية . نك، وهذا يعفيك من دفع رسوم إلى خدمة البريد السريعشحن املنتجات نيابة ع

ن أي مسؤولية عن سيعفيك البائع م وعالوة على ذلك، من لحظة تسليم املنتجات املشتراة إلى خدمة البريد السريع التي أوص ى بها البائع،. املبلغ املسترد إليكمن 

  .فقدان أو تلف املنتجات أثناء الشحن
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، سيكون عليك دفع تكاليف إعادة الشحن مقدًما 5-7إن قررت إرجاع املنتجات باستخدام خدمة شحن أخرى غير املوص ى بها من قبل البائع في القسم الفرعي 

 عن فقدان أو تلف املنتجات أثناء الشحن
ً

 . وستكون مسؤوال

ا يساوي تكلفة الشحن القياسية للمنتجات املشتراة، ولكنك لن تسترد أي تكاليف إضافية يتم تكبدها بسبب اختوفي هذه 
ً
يار وسيلة الحالة، ستسترد أيًضا مبلغ

املنتجات للفقد أو التلف وفي هذه الحالة، تظل املسؤولية على عاتقك إن تعرضت . أخرى للشحن والتسليم والتي تختلف عن الطريقة القياسية أو تعتبر أسرع منها

 .أثناء الشحن، سواء بسبب االختيار غير الالئق لشركة الشحن أو طرق الشحن
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ال يحق لك إرجاع املنتجات إال إذا تم استيفاء الشروط  - 4-8و 3-8و 2-8و 1-8باإلضافة إلى االمتثال للشروط واإلجراءات املوضحة أعاله في األقسام الفرعية 

  :ملالتالية بالكا

 

 يوًما من استالم املنتجات؛ 28إرسال نموذج اإلرجاع اإللكتروني، وتسليم املنتجات إلى خدمة البريد السريع خالل  -أ

 عدم استخدام املنتجات أو تعرضها للبلى أو غسلها؛ -ب

 يتجزأ من املنتج؛ عدم نزع بطاقة التعريف التي تحتوي على الختم وحيد االستعمال من املنتجات ألنها تشكل جزًءا ال -ج

 إرجاع املنتجات في أغلفتها األصلية؛ -د

 .عدم تعرض املنتجات للتلف -ه

ب صحية أو ال يمكنك االنسحاب من عقد البيع في حالة شراء منتجات مخصصة أو أصناف مختومة تم فتحها بعد التسليم أو منتجات ال يمكن إرجاعها ألسبا

  (.، التي تم فتح غالفها املختوم"مستحضرات التجميل"ل، املنتجات التي تنتمي إلى فئة على سبيل املثا)تتعلق بالنظافة العامة 
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 . أعاله 7-8يجب على البائع التحقق مما إذا كانت املنتجات املرتجعة مطابقة للشروط واألحكام املشار إليها في القسم الفرعي 

إليها أعاله، سيرسل لك البائع رسالة إلكترونية تؤكد قبول املنتجات املرتجعة، وسيتم رد املبلغ املدفوع وإذا تمت عملية االنسحاب وفقا للشروط واألحكام املشار 

  .لشراء املنتجات وفقا للشروط واإلجراءات املوضوعة
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املبالغ ستتم معالجة . املنتجات إلى البائع يوًما من تاريخ إرجاع( 14)في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال، في غضون أربعة عشر  املبالغ املستردة لكستحصل على 

 .بعد التحقق من أن الشروط واألحكام الواردة أعاله قد تمت تلبيتها بشكل صحيح املستردة لك
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ويلتزم . مبلغ تم دفعه بالفعليحق لك استرداد أي   ، فال7-8من القسم الفرعي السابق ( ه)، (أ) الفقراتفي حالة عدم امتثال مرتجعاتك للشروط واألحكام الواردة في 

قبل،  14وفي غضون . البائع بإعالمك عبر البريد اإللكتروني إذا لم يتم قبول مرتجعاتك
ُ
يوًما من إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني تعلمك بأن املرتجعات لم ت

إرجاعها عليها إلى البائع، وإعالم البائع بهذا االختيار وفًقا للشروط التي إعادة إرسال املنتجات إليك في نفس الحالة التي تم  -على نفقتك الخاصة-يمكنك اختيار 

  .شرائهالوإال، يجوز للبائع االحتفاظ باملنتجات، وكذلك املبلغ املدفوع . سيتم إبالغك بها

 

 عن أي . ل املبلغ املدفوع بالفعل، فلن يحق لك استرداد كام7-8من القسم الفرعي السابق ( د)و ( ج)و( ب) الفقراتإذا لم يتم الوفاء بشروط 
ً

وستكون مسؤوال

وفي هذه الحالة، سيتم . انخفاض في قيمة املنتجات املرتجعة إلى البائع نتيجة ألي استخدام لها بخالف ما هو ضروري للتحقق من طبيعتها وخصائصها ووظائفها

في املائة من املبلغ الذي دفعته للبائع نظير املنتجات املشتراة، والذي  90و 10ح بين خصم االنخفاض املقدر في قيمة املنتجات من املبلغ املسترد، والذي سيتراو 

-يوًما من إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني تعلمك باملبلغ املخصوم من املبلغ املسترد، يمكنك اختيار  14وفي غضون . سيحدده البائع لك عبر البريد اإللكتروني

. بهارسال املنتجات إليك في نفس الحالة التي تم إرجاعها عليها إلى البائع، وإعالم البائع بهذا االختيار وفًقا للشروط التي سيتم إبالغك إعادة إ -على نفقتك الخاصة

  .وإال، يجوز للبائع االحتفاظ باملنتجات، وكذلك بمبلغ مساو للنسبة املخصومة من املبلغ املسترد

 

 أوقات االسترداد وإجراءاته .9
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يوًما من تاريخ ( 14)صرف النظر عن طريقة الدفع املستخدمة، يتم معالجة االسترداد الكامل أو الجزئي في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال، في غضون أربعة عشر ب

 .إرجاع املنتجات إلى البائع، وبمجرد التحقق من االمتثال الكامل إلجراءات اإلرجاع ومن املنتجات املرتجعة
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باستخدام طريقة الدفع نفسها التي استخدمتها لشراء املنتجات املرتجعة، إال إذا كنت قد اتفقت صراحة مع البائع على  الخاص بكلبائع عملية االسترداد ُيتمُّ ا

وذج الطلب مختلًفا عن وإذا كان مستلم املنتجات املشار إليه في نم. طريقة دفع مختلفة وبشرط أنك لن تخضع ألي رسوم إضافية كنتيجة لعملية االسترداد

 .لدفعالشخص الذي قام بالدفع مقابل هذه املنتجات، وإذا تم ممارسة الحق في االنسحاب من عقد البيع، فسيتم رد املبلغ إلى الشخص الذي قام با
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 . يكون تاريخ استحقاق االئتمان نفس تاريخ استحقاق الدين األصلي

 

 سياسة الخصوصية .10
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 .سياسة الخصوصية عن كيفية معالجة بياناتك الشخصية فيستجد معلومات 
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 .عن أنظمة األمن املستخدمةة مهممات إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ألنها تحتوي على معلو  شروط وأحكام االستخدام العامةيرجى أيضا قراءة 
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 .ًبا إلى البائع على عنوانه الرسميأو أرسل طل" الخصوصية"، وحدد برعاية العمالء يمكنك االتصال ،سياسة الخصوصية ملزيد من املعلومات عن
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 القانون الحاكم وتسوية املنازعات .11

11-1 

ن دولة يانو هذه لق شروط وأحكام االستخدام العامةمع عدم املساس بتطبيق أي أحكام إلزامية لحماية املستهلك في االختصاص القضائي حيث تقيم، تخضع 

 .في شأن حماية املستهلك ولوائحه التنفيذية 2006لسنة  24تحادي رقم اإلمارات العربية املتحدة، وال سيما القانون اال
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 . كم املختصة هي محاكم إمارة دبياأو شروط البيع وأحكامه العامة هذه، تكون املح/بالنسبة ألي نزاعات تنشأ عن طلبات الشراء و

 

 التعديالت والتحديثات .12

وتسري شروط البيع وأحكامه العامة الجديدة اعتباًرا من تاريخ نشرها على . قت آلخر بسبب التغييرات في القانون يجوز تعديل شروط البيع وأحكامه العامة من و 

yoox.com.  

 

 


