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 FAQs المتلقي

 
كیف أستخدم رمز/ كود إختیار الضروریات إلختیاربطاقة مھداه / ھدیة 

 إلكترونیة ؟
 إختار الموقع أعاله

 أكتب رمزك الخاص على الصفحة الرئیسیة 
أنقر على إسترد     

 إختار البطاقة المھداه / الھدیة اإللكترونیة
الدفعانقر على   

لإلیمیل ) الذي سنرسل الیھ ما إخترتأكتب عنوان البرید اإللكتروني ( ا  
 راجع وإقرأ الشروط قبل أن تطلب ما ترید

یوم الطلبسوف یصلك الطلب في خال ل خمسة أیام عمل من تاریخ   
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ھل من الممكن أن أصرف الرمز/الكود الذي إخترتھ في داخل المحل التجاري 
 مباشرة؟

ال، حیث ال بد من إستخدام الموقعأإلجابة ھي    
http://www.select-essentials.co.uk/ 

 
 

 ھل ھناك تاریخ إلنتھاء صالحیة الرمز/الكود المختار؟
 اإلجابة ھي : نعم

الرسالة الورقیة ھذا التاریخ مكتوب في الرسالة اإللكترونیة (اإلیمیل) أو 
المطبوعة التي وصلتك من قبل والرمز یكون غیر صالح لإلستعمال بعد ھذا 

 التاریخ.
 

 ماذا أفعل إذا لم یكن الكود/ الرمز یعمل؟
فإن ھناك طلب على م ینتھيإذا كان تاریخ الصال حیة ل  www.select-

essentials.co.uk/ContactUs   

 علیك أن تمأل ھذذا الطلب وسنتصل بك
 

 كیف أستطیع إسترداد أكثر من رمز واحد في نفس الوقت
 redeem  بمجرد إدخال الرمز األول في الصفحة الرئیسیة ونقر 

أي إسترد فإنك ستكون قادرا على إضافة رموز أخرى لحسابك مستخدما   
وذلك على صفحة التسوق.   ‘View/Add Codes’ 

 
للرمز المختاردفعة واحدة؟ھل ال بد من إستخدام كل القیمة الشرائیة   

 نعم
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ماذا عساي أن أختار بدال من الكود/الرمز المختار في حالة ما إذا كنت أرید شیئا 
 آخر؟

 فضال أدخل الرمز وستظھر لك قائمة باألشیاء المتاحة.
 

 ھل یمكنني استبدال الكود/الرمز بأكثر من منتج واحد؟
المنتجات بحد أقصى عشر ھدایا.نعم, یمكنك تقسیم المبلغ على عدد من   

 
 ھل أستطیع أن أصرف المبلغ على موقع محل التجزءة؟ 

تأكد من ھذه التفاصیل قبل تشروط المحل ولذلك فإنھ علیك أن  ھذا یتوقف على
الطلب من ھذا المحل. المعلومات ھذه مكتوبة على البطاقة المھداه/الھدیة 

 اإللكترونیة.
 

 متى تصل البطاقة/ الھدیة؟
البطاقة  دقیقة ) وذلك عبر اإلیمیل, في حین تصل 90ساعة ( عادة  24ل خال

وذلك یعتمد على الوفرة. أیام عمل 5-3البریدیة خالل   

 
 ماذا أفعل إذا لم تصلني البطاقة؟

یجب البحث عنھا في اإلیمیل جیدا ، حتى في جھة البرید اإللكتروني الغیر 
ب على :ا ومأل طلم توجد فعلیك اإلتصال بنمرغوب فیھ. إذا ل  

www.select-essentials.co.uk/ContactUs. 

 
 ماذا أفعل في حالة ما إذا أخطأت في كتابة عنوان التوصیل؟

ألسف لن یكون التعویض ممكنا ال بالنقود وال البطاقة. إذا كان الخطأ في ل
 الإلیمیل فعلیك أن تمأل طلبا على:



www.select-essentials.co.uk/ContactUs 

فمن الممكن أن ترسل إلى عنوان إیمیل جدید مرة طرف ثالث ھدیتك  إذا إستلم
 أخرى.
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ماذا أفعل إذا وصلتني الھدیة التي لم أطلبھا عن طریق الخطأ أو لو كانت الھدیة 

 ال تعمل؟
ا :إمأل طلب   

www.select-essentials.co.uk/ContactUs من الضروري كتابة رقم 

 الطلبیة.
 

 ماذا لو ضاعت البطاقة؟
بشرط أنھا ما زالت في فترة صالحیة اإلستعمال من الممكن إعادة اإلرسال وذلك 

وتسلمھا شخص ما أو خربت  بعد التسلم فإنھا أسرقت  قد ولكن إذا ما كانت
النقود  وال یمكن التعویض .تعامل مثل   

 
 ھل یمكنني استبدال البطاقة بنقود؟

 ال
 

 ھل ھناك مدة محدودة إلستخدام البطاقة؟
قبل طلب الھدیة علیك أن تتعرف على المتبع في محل التجزءة الذي إشتریت منھ 

آلخر.حیث أن كل محل یختلف عن ا  
 ھذه المعلومات مكتوبة على البطاقة.

 



التواصل معكم؟كیف یمكنني   
 مأل طلب على موقعنا
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 ھل یمكن شراء رمز إختیار الضروریات لشركتي؟ 

 اإلجابة ھي:
 فضال إتصل بنا 

 

 
 

 
 

 
 




