Օգտագործմա
ն
պայմաններ/

terms of use

شرایط استفاده

1. Հիմնական
պայմաններ

1.Main terms

شرایط اصلی.1

Խնդրում ենք ուշադիր
ծանոթանալ սույն
Օգտագործման պայմաններին
(այսուհետ Պայմանները), մինչ
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ ԵՎ ԿԱՄ ELINBS.COM
ԿԱՅՔԻՑ օգտվելը: Սույն
Պայմանները սահմանում են
իրավաբանորեն պարտադիր
պայմանները https://
naturalbeautyshopping.com/ եվ
կամ elinbs.com կայքից
(այսուհետ Կայք) օգտվելու
համար:

Please read carefully these
Terms of Use (hereinafter the
Terms) before using
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ OR ELINBS.COM. These
Terms and Conditions set out
the legally binding terms for
accessing https: //
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ AND OR THE ELINBS.COM
Website (hereinafter referred to
as the Website).

لطفا تا پیش از استفاده از وب
 بطور دقیق با شرایط،سایت
استفاده اشنا شوید (منبعد
 برای استفاده، این شرایط.)شرایط
از وب سایت
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ AND OR THE ELINBS.COM

Կայքը պատկանում է և կայքի
կողմից մատուցվող
ծառայությունները (այսուհետ
Ծառայություններ)
իրականացվում են «---------------» ՍՊԸ (այսուհետ
Ընկերություն) կողմից,
գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան,
Մամիկոնյանց փողոց թիվ 23
շենք թիվ 34 բնակարան:

The Website is owned and
services provided by the
Website (hereinafter referred to
as Services) are provided by "---------------" LLC (hereinafter
referred to as the Company),
location: 23 Mamikonyants
Street, apartment building 34.
Yerevan, Republic of Armenia

----- شرکت با مسئولیت محدود
(منبعد شرکت) صاحب وب سایت
.بوده و خدمات را عرضه می کند
:ادرس حقوقی شرکت عبارتست از
، خیابان مامیکونیاتس،شهر ایروان
.34  واحد23 ساختمان

Օգտվելով Կայքից կամ
Ծառայություններից
ցանկացած եղանակով, այդ
թվում՝ Կայք այցելությունը և
Կայքի զննարկումը (browsing),
Դուք պարտավոր եք
պահպանել սույն
Պայմանները:

By using the Site or the Services
in any way, including your site
visit and browsing, you agree to
be bound by these Terms.

به هر روشی که از وب سایت
 شما،استفاده یا بازدید می نمایید
.باید شرایط جاری را رعایت نمایید

Սույն Պայմանները
վերաբերում են Կայքի բոլոր
օգտագործողներին, ներառյալ՝
գնորդներին, Կայքում
ապրանքներ վաճառողներին,
ծառայություններ
մատուցողներին և Կայքում
տեղադրված այլ

These Terms and Conditions
apply to all users of the Site,
including buyers, sellers of
goods on the Site, service
providers, and other users of
information on the Site.

.از لحاظ قانونی اجباری است

،این شرایط د رمورد کلیه کاربران
، فروشندگان،من جمله خریداران
عرضه کنندگان خدمات و سایر
کاربران اطالعات موجود در سایت
.اجرا می شود

տեղեկատվության
օգտագործողներին:
Օգտվելով
Ծառայություններից, Դուք
համաձայնվում և ընդունում եք
բոլոր Պայմանները, որոնք
Ընկերության կողմից կարող
են պարբերաբար վերանայվել:
Դուք պարտավոր եք
պարբերաբար այցելել սույն
էջը ծանոթանալու
Ընկերության կողմից
Պայմաններում կատարված
փոփոխությունների հետ:

By using the Services, you
agree to and accept all Terms
that the Company may
periodically review. You are
required to periodically visit this
page to learn about changes
made by the Company to the
Terms.

 شما،با استفاده از و ب سایت
بدینوسیله توافق خود را در مورد
کلیه شرایط اعالم و قبول می
شرکت می تواند بطور.نمایید
.متناوب این شرایط را بازنگری نماید
 به منظور،شما مکلف هستید
اشنایی با تغییرات وارده در شرایط
بطور متناوب از این صفحه بازدید،
.نمایید

Սույն պայմանները
հրապարակված են HTTPS:/
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ ԵՎ ԿԱՄ
ELINBS.COM /TERMS-OFUSE էջում:

These terms are published on
https: /
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ OR ELINBS.COM / terms-ofuse.

شرایط در صفحه ذیل نصب شده
.است

Ընկերությունը իր ուժերի
ներածին չափով կձեռնարկի
բոլոր հնարավոր քայլերը,
պաշտպանելու համար
սպառողի/հաճախորդի շահերը,
ինչպես նաև որոշակի
դեպքերում կփոխհատուցի
հաճախորդի կրած վնասները
կատարած պատվերի գումարի
սահմաններում: Ընկերությունը
պատասխանատվություն է
կրում առաքման ժամանակի
համար և պարտավորվում է
կատարել առավելագույնն իր
կողմից նշված ժամանակի մեջ
առաքումն իրականացնելու
համար: Առաքման ժամանակի
հետ կապված
դժգոհությունների դեպքում,
Դուք իրավունք ունեք
չընդունել պատվերը կամ
չվճարել առաքման գումարը:

The Company will do its utmost
to protect the interests of the
consumer / customer as well as
in certain cases compensate the
customer for any damage
incurred within the amount of
the order. The Company is
responsible for the delivery time
and undertakes to do its best to
deliver within the time
specified. In case of complaints
about the delivery time, you
have the right not to accept the
order or to pay the shipping
cost.

شرکت در حد قدرت و توانایی
 کلیه اقدامات ممکن را برای،خویش
حفظ حقوق و منافع مشتریان
 و همچنین در برخی موارد، خویش
ضرر وارده به مشتری در حدود
میزان خرید از وب سایت را جبران
 شرکت مسئولیت مهلت.می کند
ارسال را بعهده داشته و مکلف
است که در حداکثر مهلت مقرر کاال
.را ارسال نماید

Կայքի հասանելությունը
տրամադրվում է
ժամանակավոր հիմունքներով,
և Ընկերությունը իրավունք
ունի առանց ծանուցման,
ցանկացած պահին
դադարեցնել կամ փոփոխել
Ծառայությունների

Access to the Site is provided
on a temporary basis, and the
Company has the right to
suspend or change the Services
at any time without notice. The
Company cannot be held liable
if the Website is unavailable at
any time or for any reason. The

دسترسی به وب سایت بطور
 و شرکت حق دارد،موقت بوده
 در هر زمان از،بدون ارسال ابالغیه
خدمات رسانی خودداری یا شرایط
.ان را تغییر دهد

HTTPS:/
NATURALBEAUTYSHOPPING.CO
M/ ԵՎ ԿԱՄ
ELINBS.COM /TERMS-OF-USE

մատուցումը: Ընկերությունը չի
կարող
պատասխանատվության
ենթարկվել, եթե Կայքը որևէ
պատճառով անհասանելի է
ցանկացած ժամանակ կամ
ցանկացած
ժամանակահատվածում:
Ընկերությունը իրավունք ունի
ցանկացած ժամանակ
արգելափակել Կայքի որոշ
մասերի կամ ամբողջ կայքի
հասանելիությունը:

Company has the right at any
time to block access to certain
parts of the Website or the
entire site.

Կայքում առկա են հղումներ
դեպի այլ կայքեր, որոնք չեն
կառավարվում Ընկերության
կողմից: Ընկերությունը չունի
որևէ վերահսկողություն այդ
կայքերի պարունակության
հանդեպ և չի կարող
պատասխանատվություն կրել
այդ կայքերի այցելության կամ
այդ կայքերի օգտագործման
արդյունքում Ձեր կրած
վնասների և/կամ կորուստների
համար:

The site contains links to other
sites not managed by the
Company. The Company has no
control over the content of
those sites and cannot be held
responsible for any damages
and / or losses you may have as
a result of visiting those sites or
using them.

2. Գրանցում

2.Registeration

Գրանցվելով Կայքում Դուք
կարող էք ստանալ լիարժեք
հասանելիություն Կայքի
Ծառայություններին, կուտակել
բոնուսային միավորներ և
օգտվել գրանցված
օգտատերերին տրվող այլ
արտոնություններից: Կայք
մուտք գործելու համար
անհրաժեշտ է լրացնել
գրանցման տվյալները (էլ.
փոստի հասցեն) և
գաղտնաբառը: Օգտագործողը
պարտավոր է գաղտնի պահել
իր գաղտնաբառը և
պարտավոր է պատասխանել
Կայքի ադմինիստրացիայի
կողմից Օգտագործողին
իդենտիֆիկացնելու և
գործարքները հաստատելու
համար տրվող լրացուցիչ
հարցերին:

By registering on the Site you
can gain full access to the Site
Services, accumulate bonus
points and enjoy other
privileges given to registered
users. In order to access the
site you will need to fill in your
registration information (email
address) and password. The
User is obliged to keep his / her
password confidential and shall
be obliged to answer any
additional questions asked by
the Site Administration to
identify the User and approve
transactions.

در صورتیکه بنابه هر دلیلی
دسترسی به وب سایت محدود یا
 شرکت،امکان نداشته باشد
.مسئولیتی ندارد
شرکت حق دارد در هر زمان
دسترسی به بخشی یا کل وب
.سایت را محدود یا مسدود نماید

وب سایتهایی در وب سایت موجود
است است که ارجاع انها توسط
 شرکت.شرکت مدیریت نمی شود
هیچگونه نظارتی بر محتوای انها
نداشته و نمی تواند مسئولیتی
برای ضرر یا خسارات وارده به کاربر
در نتیجه بازدید از این وب سایتهای
.را بعهده گیرد

ثبت.2
با ثبت نام در وب سایت شما می
توانید بطور کامل به خدمات وب
،سایت دسترسی داشته باشید
 و از، امتیازات خود را انباشته کرده
سایر مزایای اعطایی به کاربران
 برای ورود به وب.استفاده نمایید
 باید مشخصات ثبت را،سایت
تکمیل نمایید (پست الکترونیکی و
 کاربر باید کلمه رمز خود را.)غیره
سری نگهدارد و باید به سئواالتی
که توسط مسئول وب سایت برای
تایید معامله و شناسایی کاربر
.ضروری است را پاسخ دهد

3.
Գաղտնիության
պայմաններ

3. Privacy Policy

شرایط سری بودن.3

Գաղտնիության պայմանները,
որոնք սահմանում են թե
ինչպես են օգտագործվելու Ձեր
անձնական տվյալները,
տեղադրված են https://
naturalbeautyshopping.com/ եվ
կամ elinbs.com /privacypolicy էջում: Օգտագործելով
Կայքը՝ Դուք տալիս եք Ձեր
համաձայնությունը
Գաղտնիության պայմաններին
և երաշխավորում եք, որ Ձեր
կողմից տրամադրված
տեղեկատվությունը
ամբողջությամբ
արժանահավատ է:

The privacy terms that govern
how your personal information
will be used are located at
https://
naturalbeautyshopping.com/ or
elinbs.com/privacy-policy. By
using the Website, you are
agreeing to the Privacy Policy
and ensuring that the
information you provide is
completely reliable.

شرایط سری بودن که د رمورد
نحوه استفاده از داده های شخصی
 در صفحه ذیل نصب،شماه است
են https:// .شده است
naturalbeautyshopping.com/ եվ
կամ elinbs.com /privacypolicy

4. Գործընկերների 4. Partner
պայմանները
conditions
Գործընկերները
երաշխավորում են, որ Կայքում
ներկայացված ապրանքները
հանդիսանում են նրանց
սեփականությունը և ազատ են
երրորդ անձանց
իրավունքներից:
Գործընկերները Ընկերությանն
են փոխանցում միայն իրենց
անունից ապրանքների
ցուցադրման և վաճառելու
իրավունքը: Ընկերությունը
իրեն վերապահում է նաև
իրավունք, վաճառքները
խթանելու նպատակով,
ներկայացնել ապրանքները
սոցիալական ցանցերում և
օգտագործել իր կողմից
կազմակերպվող գովազդային
արշավներում:

The Partners warrant that the
products on the Site are their
property and are free of third
party rights. Partners transfer to
the Company only the right to
display and sell products on
their behalf. The company also
reserves the right to promote
sales, post products on social
networks and use them in
advertising campaigns.

5. Վճարման եւ
առաքման
պայմաններ

5. Terms of
payment and
delivery

،با استفاده از وب سایت
بدینوسیله شما توافق خود را در
مورد شرایط سری اعالم و تضمین
می نمایید که اطالعات اعالمی
.توسط شما کامل و موثق است

شرایط همکاران.4
همکاران تضمین می نمایند که حق
مالکیت محصوالت نمایشی در وب
سایت متعلق به انها است و
اشخاص ثالث هیچگونه حقوق و
.ادعایی نسبت به انها ندارد
 تنها حق فروش و معرفی،همکاران
محصوالت را به شرکت منتقل می
 به منظور، شرکت حق دارد.کنند
 محصوالت را در،تشویق در فروش
صفحات مجازی تبلیغ کرده و در انها
.نمایش دهد

شرایط ارسال و.5
پرداخت

Վճարման եւ առաքման
պայմանները տեղադրված
են https://
naturalbeautyshopping.com/ եվ
կամ elinbs.com /payment-anddelivery էջում: Օգտագործելով
Ծառայություններից՝ Դուք
տալիս եք Ձեր
համաձայնությունը Վճարման
եւ առաքման պայմաններին:

Payment and delivery terms are
available at https://
naturalbeautyshopping.com/ or
at elinbs.com / payment-anddelivery page. By using the
Services, you agree to the
Terms of Payment and Delivery.

شرایط پرداخت و ارسال در صفحه
.ذیل به نمایش گذاشته شده است
https://
naturalbeautyshopping.com/ եվ
կամ elinbs.com /payment-anddelivery
 شما،با استفاده از خدمات
بدینوسیله توافق خود را در مورد
شرایط پرداخت و ارسال اعالم می
.نمایید

