روش های ارسال سفارشات از کشاورزی آنالین
روش های ارسال کاال از مجموعه کشاورزی آنالین به سراسر کشور:
نکته مهم  :روش های ارسال بسته به اندازه و حجم محصول و درخواست شما از طریق پست سفارشی ،

باربری ،اتوبوس و پیک می باشد.
خریدهای باالی  50هزار تومان توسط پست ارسال گردیده و هزینه ارسال آن رایگان بوده و از سوی
شرکت پرداخت می گردد.
خرید های حجیم و باالی  30کیلو گرم فقط با باربری و یا اتوبوس ارسال می شوند .خریدهایی که هزینه
باربری دو مقصدی داشته باشند هزینه ارسال از گرگان به تهران فقط بعهده شرکت می باشد و بخش دوم
بعهده خریدار است (.بعنوان مثال ارسال سفارش به شیراز هزینه باربری از گرگان به تهران با شرکت و از

تهران به شیراز با خریدار می باشد).
خریدهای داخل گرگان توسط پیک و یا پست (بسته به درخواست خریدار) ارسال می شوند.
هزینه ارسال خریدهای عمده و همکاری با قیمت های مناسب بعهده خریدار کاال می باشد.

کلیه سفارشاتی که در روز های شنبه الی چهارشنبه ،قبل از ساعت  2بعد از ظهر و پنجشنبه قبل
از ساعت  12ظهر ثبت شوند ،همان روز ارسال خواهند شد.
کلیه سفارشاتی که بعد از ساعات ذکر شده و همچنین روز های تعطیل ثبت شوند  ،روز کاری
بعد ارسال خواهند شد.
لطفا جهت ثبت سفارش محصوالت از آدرس های دقیق همراه با نام و نام خانوادگی و کد پستی
10رقمی و همچنین شماره موبایل استفاده کنید .
زمان تحویل بسته ها حداقل یک روز و حداکثر  7روز کاری می باشد چنانچه در دریافت
سفارش خود ،با تاخیر غیر معقولی مواجه شدید حتما با ما تماس بگیرید.

جهت دریافت کاال بصورت حضوری در ساعات اداری در خدمت شما خواهیم بود.
به آدرس :گرگان  -میدان مدرس  -ساختمان البرز  -طبقه سوم  -مجموعه کشاورزی آنالین
شماره تماس جهت پیگیری سفارشات 01732120480 :الی 81

با تشکر و احترام  ،فروشگاه اینترنتی کشاورزی آنالین

