
أهال!
H E L L O !

فوو هي شركة مصرية  تعمل كمنصة إلكرتونية لشركات الشحن،  تستطيع من خاللها
توصيل شحناتك إىل عمالئك يف مصر و جميع أنحاء العالم.

فوو مسؤلة بشكل كامل عن متابعة عملية إستالم و تسليم وتحصيل قيمة شحناتك من
خالل أي من الشركات اليت تختارها بنفسك.

 المعادي - القاهرة 
 سجل تجاري رقم ٩٧٩٦٥ 
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متوسط أسعار شركات الشحن على منصة فوو

الباقات

- يتم إضافة ١٤٪ قيمة مضافة عىل األسعار أعاله.
-  األسعار أعالة تخص شحن ١ ك ج الواحد وانه ىف حاله الزياده تضاف ٦ جنيهات عىل كل ك ج زائد.

- ىف حاله تحصيل مبالغ تتعدى ٢٥٠٠ جنيه يتم  احتساب رسوم اضافية بقيمة ٧ جنيهات عىل كل ١٠٠٠ جنية.
- تحويل الكاش يكون عىل حساب بنكي يف اليوم التايل لتسليم الشحنه.

عدد االوردرات

القاهرة

األسكندرية

محافظات القنال

الدلتا

وسط مصر

صعيد مصر



الشـروط واألحكــام.

بيـــان اإلستـــالم
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البيــــــانالخدمــة

األوردرات المعرضـــة للكســـر

المرتجعــــــات

أشيــــاء أخرى

التـأميــــن

ط واألحكـــــــــــــام  •
•  الشــــــرو

• بيان االستالم هو المستند الوحيد الذى يؤكد عدد اوردرات الشحن التى تم ارسالها من قبل العميل لشركه الشحن ويتم 

توقيعه من قبل مندوب الشحن لضمان تاكيد االستالم.

• فى حاله وجود منتجات معرضه للكسر يتم التاكد من تغليفها والتاكد من ذلك لضمان تسليمها ويعتبر هذا مسؤلية كاملة 

للعميل .

• تحسب كشحنات عاديه بتكلفتها الكامله سواء لم يتم العثور على العميل اثناء التسليم او تم الغاء الطلب اثناء التسليم. 

• فى حاله عدم تواجد العميل فى مكان االستالم  يتم التواصل مع العميل مرتين اخريتين للتسليم. 

• بالنسبه للمساحه الحجميه تحسب بـ  « الطول * العرض * االرتفاع / 3000 ».

• العميل هو المسئول عن التغليف. 
• غير مسموح بفتح الشحنه اثناء التسليم.

• يجب على الشاحن طباعه بوليصه الشحن لتحديد مكان التسليم الفعلى. علما بان شركائنا من شركات الشحن لديهم الحق 

فى عدم استالم الشحنات من غير بواليص الشحن.

• خيارات التامين المتاحه :

تغطيه %100 من تكلفه المنتج فى حاله اختيار الشريحه التامينيه اللتى تفعل ب %1 من اجمالى المنتجات المباعه شهريا.
تغطيه %75 من تكلفه المنتج فى حاله اختيار الشريحه التامينيه التى تفعل ب %0.5 من اجمالى المنتجات المباعه شهريا.

فى حاله عدم تفعيل التامين تلتزم شركه VOO ب 200 جنيه فقط ال غير في حاله تلف الشحن او فقدانه.
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شكرا
T H A N K S


