Birliğimiz ile Samsung firmasının taşınabilir (mobil) cihazlar kısmı arasında bir protokol
gerçekleştirilmiş, üyelerimizin yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişecek oranlarda indirimli ürün satın
almasının önü açılmıştır.
İndirimli ürünler, firmanın bölge dağıtıcısı olan High-Tech firmasının internet sitesi olan
www.hightechbiz.net adresine ekte belirtilen biçimde kayıt yapılarak satın alınabilecektir.

İndirimden faydalanmak isteyecek üyelerin öncelikle www.hightechbiz.net adresine girmesi, burada
bulunan “ High-Tech Ailesine Katıl “ butonunu tıklaması gerekmektedir.

Açılan sayfada önce “kurumunuzu seçiniz” kısmında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
bölümünü, ardından odanızı tercih ediniz.

Sırayla aşağıdaki bilgileri doldurunuz

Kampanya Kullanım Şifresi
iesob2017
Adınız, Soyadınız
e-mail adresiniz
cep telefonu numaranız
en az 6 haneli şifreniz

Kayıt ol butonunu tıklayınız

Açılan siteden alışveriş yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ;
Ürün Orijinal mi ? / Garanti Süresi Ne Kadar ?
Sitemiz üzerinde satışa sunulan ürünlerin hepsi 2 YIL Samsung Türkiye garantisi altındadır.
Ürün Stokta Varmı ve Kargoya Veriliş Süresi Nedir?
Bu ürünler siparişiniz onaylandıktan sonra ürün sayfasında belirtilen süre içerisinde kargoya
verilmektedir. Satın aldığınız ürünler en geç 2 iş günü içinde istediğiniz adrese kargo ile gönderimi
sağlanır.
Kargo Ücreti ödenmeyecektir.

Ürünün KDV Dahil Fiyatı Nedir?
Sitemizde ürün sayfasında belirtilen ücretler KDV dahil fiyatlardır.

Bir Kullanıcı Kaç Adet Ürün Alabilir?
Bir kullanıcı en fazla 4 adet ürün alabilir.

Ürünle İlgili Herhangi Bir Arıza Durumunda Ne Yapmalıyım?
Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine
doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünler Samsung Türkiye garantisinde olup, tüm yetkili teknik
servislerden hizmet alabilirsiniz. Yetkili servis
noktalarınahttp://samsung.com/tr/support/servicelocation linkinden ulaşabilirsiniz.

Ürün Arızalı / Hasarlı / Eksik / Farklı İse Ne Yapmalıyım?
"Kargo paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık tespit edilmesi durumunda kargo
görevlisine mutlaka hasar tespit tutanağı düzenletmelisiniz. Hasarlı kargolar için kargo görevlileri
zabıt tutmakla yükümlüdür.
Kargo görevlisinin belge, zabıt veya tutanak düzenlemediği durumlarda ürünü teslim almadan
görevliye iade edebilir veya kargo şubesinde kontrolunu sağlayarak teslim alabilirsiniz.
Hasar tespit belgesini düzenletmezseniz üründeki sorunun mağaza veya kargo kaynaklı olduğunu
ispatlamanız mümkün değildir. Bu nedenle mutlaka tutanak tutturmalısınız.
Kargo paketinde veya üründe fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık olması durumunda kargo
görevlisine hasar tespit tutanağı düzenletmeniz gerekir.
Tutanak tutturarak ürünü teslim almadan görevliye kapıda iade edebilirsiniz. Ürününüz eksik, arızalı,
kusurlu, hasarlı veya belirtilenden farklı ise iade etme hakkınızı kullanabilirsiniz.
Soru ve Görüşleriniz için destek hattı : 0216 473 65 79

