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פתח מחלוקת

באוקטובר 2021 13

AliExpress נכנס
.אם אתה והמוכר לא יכולים להגיע להסכמה, אנו ניכנס ונעזור

זמן משוער 20 באוקטובר 2021

המשא ומתן הסתיים

:מספר הזמנה

:סיבת המחלוקת

:סָטטּוס

:ִתזּכֹוֶרת

השיפוט של אליאקספרס

אליאקספרס שלי > רשימת סכסוכים> פירוט סכסוך

8137167624707498

החבילה הוחזרה למוכר על ידי חברת הספנות

  הסכסוך עלה - החקירה ממתינה

  .בקשת ההחזר שלך תטופל באופן אוטומטי על ידינו במקום המוכר ,AliExpress מכיוון שההזמנה שלך נשלחה על ידי משלוח
 ' לקבל ' את ההצעה שסיפקנו, או אם אתה מעדיף ' להעלות עדויות ' של המוצר כדי לתמוך במקרה שלך. שים לב שאם נקבע כי בקשה זו אינה קשורה ללוגיסטיקה, נעביר את בקשת ההחזר
.או תיבת הדואר הנכנס שלך''AliExpress' לידי המוכר. למידע נוסף, עיין בפרטי השיפוט של

הגנת הרכישה אוזלת, אך החבילה עדיין במעבר לא חוקי
( AliExpress פרטי השיפוט של )

ֵעדּות

היסטוריית סכסוכים

באוגוסט 2021 21

:הערות

ההצעה שלי

לא קיבל את הפטרסל שלי. וקיבלתי אימייל שהמשלוח היה בכרטיס. כפי שאתה יכול
,לראות בתמונה החרוט

:הצעה

(הצעת קונה (מועדף

החזר 45.20 דולר ארה"ב

ַלֲערֹוך

הצעת מוכר/אליאקספרס

.או בדוא"ל שלך למידע נוסף AliExpress אנא בדוק את התשובה בפרטי השיפוט של

בטל מחלוקת העלה עדויות

עדות הקונה עדויות המוכר

:הזמנת מספר

:סך כל ההזמנה

:תאריך הזמנה

:הערות

:כתובת למשלוח

פרטי הזמנה

(הצג פירוט) 8137167624707498

דולר ארה"ב 45.20

באוגוסט 2021 21

IL 9472104 קטב סופר 20 ב ירושלים ירושלים

מיכה MP3 נגן GBמסך מגע IQQ X23 16 חדש
Bluetooth ורמקול ווקמן נייד עם FM/תכת גוף
Hifi   מוזיקת

X2Silver + 8GB + CN :מאפיינים

מחיר יחידה: 22.60 $ כמות: 2

 

רצונך לצפות בפרטי המחלוקת הקודמים או ליצור
.קשר עם המוכר, פשוט לחץ כאן

:פרטי מוצר

מֹוֵכר קונה IL קונה

:סה"כ

ראה עוד

הקונה שילם עבור ההזמנה

דולר ארה"ב 45.20

... אני קונה

ֲעָגָלה 7 רשימת משאלות

הגנת הצרכן ֶעזָרה !חסוך בגדול באפליקציה שלנו  / USDShip to Go to Global Site (English)
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:מספר מעקב

:שיטת משלוח

:הערות

המוכר שלח הזמנה

LB246406175SG

CAINIAO_STANDARD

:סיבת המחלוקת

:הצעה

:הערות

:ֵעדּות

הקונה ביקש החזר כספי

החבילה הוחזרה למוכר על ידי חברת הספנות

החזר 45.20 דולר ארה"ב

לא קיבל את הפטרסל שלי. וקיבלתי אימייל שהמשלוח היה בכרטיס. כפי
,שאתה יכול לראות בתמונה החרוט

נושא לוגיסטי

לֹוִגיסִטיָקה

כן

:הצעה

AliExpress הציע פתרון חדש

$ החזר 0.00

ֶעזָרה
IPR שירות לקוחות , מחלוקות ודוחות , הגנת קונה , דיווח על הפרת

AliExpress אתרים מרובי שפות של

רוסית , פורטוגזית , ספרדית , צרפתית , גרמנית , איטלקית , הולנדית ,
טורקית , יפנית , קוריאנית , תאילנדית , וייטנאמית , ערבית , עברית , פולנית

עיון לפי קטגוריה
BLACK FRIDAY , AliExpress Assistant , הכל פופולרי , מוצר , קידום מכירות , מחיר נמוך , ערך רב , ביקורות , בלוג , פורטל מוכרים

קבוצת עליבאבא
, Alibaba , AliExpress , Alimama , Alipay , Fliggy אתר קבוצת
Alibaba Cloud , Alibaba International , AliTelecom , DingTalk ,
Juhuasuan , Taobao Marketplace , Tmall , Taobao Global , AliOS
, 1688

גוגל פליי חנות אפליקציות
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