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قوانین گارانتی محصوالت  خانه

قوانین گارانتی محصوالت

شرایط گارانتی:

شرایط گارانتی که در این صفحه قرار گرفته است بدون اطالع رسانی عمومی تغ�ر نخواهد کرد. ولی مرکز هیپنوتیزم کابوک این حق را برای خود محفوظ

می دارد که در گذر زمان و در صورت نیاز شرایط گارانتی را تغ�ر دهد.

محصوالت تولید شده مرکز هیپنوتیزم کابوک شامل گارانتی بازپرداخت وجه طبق شرایط زیر است:

 

1-گارانتی تعویض یا بازپرداخت وجه به هر کاربر یک مرتبه و فقط برای یک خرید تعلق می گیرد و فرض بر این است که کاربران گرامی با آگاهی و

حصول اطمینان و همچنین کسب اعتماد از فایل های مرکز کابوک اقدام به خرید های بعدی می کنند .

از آنجایی که این نوع محصول در کشور عزیزمان بسیار نو و جدید است، برای اطمینان بخشی بیشتر به شما کاربران گرامی این گارانتی قرار داده شده

است که ضمن اطمینان از خرید خود از کیفیت و شرایط محصولی که خریداری می کنید و نتیجه ای که از تمرین با آن دریافت می نما�د اطمینان

داشته باشید.

2- کاربرانی که اقدام به خرید محصول دوم یا بیشتر می کنند در واقع تا�د نموده اند که از کیفیت محصوالت اطمینان دارند و توصیه می شود جهت

اخد نتیجه و رضایت از محصول ابتدا یک محصول را تهیه کنید و چنانچه نتایج مثبت و خوب را در وجود خود احساس کردید اقدام به خرید های

بعدی نما�د.

3- کاربری که چند محصول خریداری کرده باشد فقط برای یک محصول می تواندخدمات بازپرداخت یا تعویض انجام دهد.
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جستجو

جستجو

 سالمت جسمانی  (8)

دسته های محصوالت

4- از آنجایی که فرآیند هیپنوتیزم، برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه است و عمًال این برنامه ریزی یک فرآیند نسبتا زمان بر محسوب می شود، لکن جهت

درخواست خدمات گارانتی باید حداقل 30 روز از تمرین با فایل خریداری شده گذشته باشد و در صورت عدم رضایت درخواست خود را ارسال کنید.

در صورت ارسال درخواست گارانتی قبل از 30 روز فقط 50 درصد وجه قابل استرداد است

گارنتی محصول 90 روز است و بعد از گذشت 30 روز از تاریخ خرید به مدت سه ماه در صورت عدم نتیجه ی رضایت بخش می توانید اقدام کنید.

 

محصول خریداری شده به مدت 365 روز از تاریخ خرید شامل پشتیبانی می شود و در

صورت نیاز و شرایط فردی خاص با هزینه ی مناسب برای شما شخصی سازی می شود که

رضایت کامل شما حاصل شود.

5- بعضی از محصوالت که برای بیماری های روحی خاص مثل شک ، وسواس ،عدم اعتماد

بنفس و…دارای شرایط گارانتی متفاوت است که در صفحه ی محصول ذکر شده است.

6- در هنگام ثبت نام و در پی بازدید های روزانه و ارسال نظر مبلغی به عنوان اعتبار خرید

دریافت می کنید، این اعتبار نوعی تشویق و تخفیف برای شماست و فقط مبلغی که در هنگام خرید پرداخت کرده باشید شامل گارانتی است.

 

تبصره یک

محصوالتی که شامل گارانتی نمی شود:

1- موسیقی ها و کالکشن های اصوات طبیعت یا فرکانسها که به صورت اورجینال خریداری شده و در این سایت ارائه می شود شامل گارانتی نمی شود.

2- کتابهای الکترونیک شامل گارانتی نمیشود.

3-گارانتی دوره های آموزشی متفاوت است و در صورت داشتن گارانتی در توضیحات دوره قید می گردد.

4-فایل اختصاصی خود هیپنوتیزم که به صورت سفارشی و اختصاصی طراحی می شود شامل گارانتی نیست و فرض بر این است که کاربر مربوطه یکی

از فایل های تمرینی را تجربه کرده است و بعد از تجربه ی موفقیت آمیز نسبت به سفارش فایل اختصاصی اقدام نموده است.

5- محصوالتی که در جشنواره های مختلف به صورت هدیه با تخفیف 50 درصد یا باالتر عرضه می شود شامل گارانتی نمیشود.

6- خریدی شامل گارانتی میشود که  قابل رهگیری در پنل کاربری شما(بخش دانلودها) وجود داشته باشد و خریدهایی که از طریق لینک های داخل

کانالهای مختلف در گذشته یا حال انجام گرفته باشد شامل گارانتی نیست و خریدهایی که بدون ثبت نام در سایت انجام شود به علت عدم ثبت سابقه

خرید ،شامل گارانتی نمی شود .

7- پنج درصد هزینه پرداختی به اضافه مبلغ انتقال کارمزد بانکی از مبلغ پرداختی شما کسر و مابقی به شماره حساب شما مرجوع خواهد شد. 

 هنگام درخواست گارانتی حتما باید سفارش شما در پنل کاربری شما قابل رهگیری باشد و با یوزر دیگر یا از طریق ایمیل امکان ثبت درخواست وجود

ندارد (فقط از طریق ثبت تیکت اقدام کنید).

آخرین بروزرسانی : 1398/03/18
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آموزش و یادگیری  (10)

اختالل عملکرد جنسی (2)

اعتماد به نفس (5)

افزایش توانمندی شخصی    (17)

بازاریابی شبکه ای (2)

بزودی منتشر میشود (4)

ترس و هراس (1)

ترک عادات بد (2)

تندرستی بانوان  (2)

چاکراها و قدرتهای روحی (10)

دانلود رایگان (2)

دوره های آموزشی (2)

(5) سالم ذهن

چند توصیه برای

افراد تازه کار در یوگا

اگر به تازگی با یوگا آشنا شده اید و قصد دارید یوگا تمرین کنید چند توصیه ساده ولی موثر .....

بدون دیدگاه

قانون چرخه ها

قدرت جهان هستی همواره بصورت چرخه های تکراری نمود می کند و هر چیزی تالش دارد که تکرار شود .....

بدون دیدگاه

مراحل و

منازل سیر و

سلوک عرفا

مراحل ومنازل سیر وسلوک عرفان عرفای اسالمی، کماالت عرفانی را ده مرتبه دانسته اند و برای هر .....

بدون دیدگاه

اطالعات عمومی هیپنوتیزم
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رسیدن به آرامش

در بدترین شرایط

  آرامش ، در بدترین شرایط تصور کنید امروز بدترین روز زندگی خود را تجربه کـرده ایـد. .....

بدون دیدگاه

تاریخچه یوگا

تاریخچه یوگا یوگا دانشی است رازآمیز و شگفت انگیز برجای مانده از تمدن های بسیار دور و ممکن .....

بدون دیدگاه

خود هیپنوتیزم روانشناس موفقیت هیپنوتراپی خودهیپنوتیزم روح تقویت مدیتیشن استاد کابوک موسیقی تنفس کابوک زندگی تمرکز آرامش مغز آگاهی چار یوگا استاد آزاد 

آزاد خلسه عمیق حقیقت ضمیر ناخودآگاه ورزش حافظه درمانگر افسردگی هوش عشق مراقبه برنامه ریزی اعتماد به نفس هیپنوتیزم دگر هیپنوتیزم

برچسب ها

پشتیبانی محصوالت از طریق تیکت و تلگرام

 09129253519

 info@kabook.ir

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

   

اعتماد شما اعتبار ماست

اعتماد به نفس و مسئول کره ها

آخرین مقاالت
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عقاب و مرغ ها

خواب هیپنوتیزم واقعا چگونه عمل میکند؟

مراحل ۱۱ گانه آموزش خود هیپنوتیزم

درمان بیماری سایکوسوماتیک با هیپنوتیزم

سیاست حریم خصوصی

ارتباط با پشتیبانی

قوانین بازاریابی

پنل بازار یابی

شرایط و قوانین

قوانین و سیاست ها
عضویت در خبرنامه سایت:

نام و نام خانوادگی

موبایل

ایمیل

عضویت در خبرنامه کابوک
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