Şərtlər və Qaydalar
Bu Şərtlər və Qaydalar www.buket.az saytının istifadə qaydalarını müəyyənləşdirir.
Səhifəyə daxil olmaqla, bu Şərtlər və Qaydaları tam olaraq qəbul etmiş olurnuz. Bu
səhifədə əks olunan istifadə qaydalarından imtina etsəniz, səhifənin istifadəsini həmən
dayandırın.
Ödəmə Qaydası
Qəbul Olunan Ödəniş Metodları
Debit/Credit Card (Visa, MasterCard). Topladığımız Məlumatlar
www.buket.az saytına daxil olub onlayn ödəniş sistemindən istifadə etmək üçün
Sizdən özünüz haqqında müəyyən məlumatları təqdim etməyə xahiş olunacaq.
Məsələn: ad və soyad, doğum tarixi, həmçinin əlaqə və maliyyə detalları. Bu kimi
məlumatlar qorunur və başqa tərəflər ilə paylaşılmır. Kart məlumatları Buket.az
tərəfində saxlanılmır.
Kredit Kart Ödənişləri
Onlayn formalarını doldurandan sonra kredit kartınızdan ödəniş alınacaq və e-poçt
vasitəsilə ödəniş qəbzi Sizə göndəriləcək. Ödəniş www.buket.az tərəfindən işlənəcək və
satınalma fakturasına daxil olunacaq.
Ödənişlər yerli valyuta ilə (AZN) emal olunur.
Bizim Məzmuna Hiperistinadlanma
Veb-səhifəmizə istinadən aşağıda sadalanan maddələr mütləq şəkildə nəzərə
alınmalıdır: (a) istinad bizim və ya akkreditə olunmuş müəssisələrə mənfi təsir
göstərməyəcəkdir (məsələn, ev şəraitində iş imkanları və şübhəli iş növlərini təmsil
edən təşkilatlar, ticarət birlikləri və ya digər bu kimi təşkilatların əlaqələndirilməsinə
icazə verilməyəcəkdir); (b) təşkilat və istinadçı arasında heç bir xoşagəlməz hadisə baş
verməmişdir; (c) hiperistinadın ümumi faydası onun heç yoxluğundan daha üstündür;
(d) ümumi resursun məlumatlar kontekstində və yaxud təşkilatın missiyasına dəstək
ola biləcək bülleten və ya oxşar məhsulda redaksiya məzmunu ilə uyğun gəlir. iFrames

Öncədən təsdiq və yazılı icazəmiz olmadan veb-səhifəmizin ətrafında “iframes”
yaratmaq və ya veb-saytımızın vizual təqdimatını ya görünüşünü dəyişdirən digər
üsulları istifadə etmək qadağandır.
Hüquqların Qorunması
Biz, öz mülahizəmizə əsasən istənilən vaxt bütün istinadları və ya veb-saytımıza aid hər
hansı bir istinadı silmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Tələb olunsa, veb-səhifəmizə
olan bütün istinadları dərhal silinməsinə razılıq verirsiniz. Həmçinin, Şərtlər və
Qaydalar və istinadlanma siyasətini dəyişmək hüququnu da özümüzdə saxlayırıq.
Vebsaytımıza istinadlanmağı davam etdikdə, bu əlaqələndirici şərtlərə əməl etməyi
qəbul etmiş olursunuz.

Çatdırılma
Çatdırılma
Sifarişlər 24/7 tərəfimizdən çatdırılır. Çatdırılma, www.buket.az tərəfindən satın alınan
malların zamanında alıcıya təslim edilməsini təmin etmək üçün maksimum səylə təmin
olunur. Adi günlər üçün şəhər daxili çatdırılma 90 dəqiqə, rayonlara çatdırılma isə 48
saat ərzində həyata keçirilir.
Qeyd:
Gücləndirilmiş karantin günləri ərzində rayonlara çatdırılma həyata keçirilmir.
Geri Qaytarma
Aldığınız məhsul mağazadan çıxmadan öncə sizinlə paylaşılır. Müştərinin hər hansısa
bir etirazı olarsa tərəfimizdən qarşılanır. Çatdırılmış gül və buketlərin geri qaytarılmır.
Sifariş mağazadan çıxmadan öncə sifarişi ləğv etdiyiniz təqdirdə vəsaitiniz geri
qaytarılır.

