
Vitex Natura Toptan                   Satış Koşulları  

Sipariş ve nakliye 

emir verilmesi; Siparişler https://www.vitexnatura-wholesale.com  

Dropshipping; Ürünlerin doğrudan müşterilerinize gönderilmesi mümkündür. (Sözde dropshipping.) Ürünleri sipariş 

etmek aynı şekilde çalışır, yalnızca farklı bir teslimat adresi girersiniz. Ayrıca, PDF dosyasına siparişinize bir fatura 

veya teslimat notu eklemek mümkündür. Çıktılarını yazdırıp siparişle birlikte gönderiyoruz. Bu, sipariş işleminin 2.   

Dikkat edin! PDF dosyası olmadan hiçbir ambalaj fişi kullanılmaz. 

teslim süresi;  Stokta ise, teslimat süresi 1-2 iş günüdür. Saat 16:00'dan önce verilen siparişler aynı gün sevk 

edilecektir. Bir ürün stokta yoksa, her zaman size bildirilir. Siparişler borç olarak yerleştirilir ve tüm ürünler stokta 

olduğu anda teslim edilir.  

Nakliye; Nakliye Için Vitex Natura Toptan mümkün olduğunca çok yeniden kutuları olarak kullanır. Kırılgan siparişler 

% 100 biyolojik olarak parçalanabilir dolgu ile doldurulur.  

Faturalama  

Maliyetler;  Talep üzerine Türkiye'ye göre sipariş başına işlem ve nakliye maliyetleri.  

Faturalama;  Faturalar e-posta ile gönderilecektir. Faturalar 30 gün içinde ödenmelidir. Teslimat sevkiyat siparişleri 

ayrı olarak veya tahsilat faturası ile faturalandırılabilir.  

Sipariş;  Sipariş her zaman ön ödemededir. Bir proforma fatura alacaksınız. Karşılanırsa, ürünler sevk edilecektir.  

Alan  

Ürünlerin online rezervasyon;  Vitex Natura Toptan ürün beslemesi ile çalışmaz. Bu nedenle, webshop 

veritabanıbağlantı mümkün değildir. Ürünler satıcının kendisi tarafından çevrimiçi konmalıdır. Tabii ki, web 

sitesinden metin ve fotoğraf malzemesi kullanmak için izin verilir.  

Fiyat ve çeşitdeğişikliklerinde;  Fiyat veya ürün değişikliği durumunda, satıcı e-posta veya ürüne genel bakışta bir 

güncelleştirme bildirimi yoluyla bilgilendirilir. Satıcı, web sitesindeki fiyatları veya ürün bilgilerini zamanında 

değiştirmekten sorumludur. Veya ürünlerin a-range olup olmadığını takip edin.  

Döndürür 

İadeler; Doğru ve hızlı işleme için iadeler her zaman Şikayet Formu (RMA) kullanılarak gönderilmelidir. Bu web 

sitesinden indirilebilir.  

Satıcı sipariş doğrudan Vitex Natura toptancı iade veya kendisi ilk almak olabilir. Herhangi bir (ambalaj) hasar yoksa, 

Vitex Natura Toptancı tam sipariş tutarı iade edecektir.  

Ambalaj hasarı durumunda, sipariş tutarının bir yüzdesi korunur. Bu sipariş başına kontrol edilir. İade gönderimi nin 

masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır. İadeler her zaman alacaklandırılır.  

Değiştirilen bir maddenin müşteriye gönderilmesi gerekiyorsa, Vitex Natura Toptancısı ile yeni bir sipariş 

verebilirsiniz.  

Dikkat! Nakliye maliyetleri ve iade nakliye maliyetleri her zaman satıcı için tasarlanmıştır ve Vitex Natura Toptancı 

tarafından iade edilmez. 


