
 

   

نكي  ب ل  - IR تحوی یدوي   د  ا رد است  طلب 
  

 

 نموذج إرجاع المنتج

یوًما على جمیع منتجات 60ضمانًا السترداد األموال لمدة  NortonLifeLock یقدم  Norton (حزم 
 .(المنتجات أو المنتجات التي تم تنزیلھا

العنوان أدناه أو االتصال (رقم الدعم) لطلب استرداد یرجى إكمال النموذج أدناه بالكامل ثم إرسالھ بالبرید إلى   
 األموال.  جمیع المعلومات الواردة أدناه مطلوبة لمعالجة طلب استرداد األموال الخاص بك

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

رجى االنتظار ستة أسابیع حتى تتم معالجة رد األموال. العناصر التي تحمل عالمة النجمة (*) مطلوبةیُ   
 .لمعالجة استرداد أموالك

 

 :الشروط

 .أ. سیتم رد سعر الشراء إلى الحساب المصرفي الذي حددتھ

 .ب. رسوم الشحن والمناولة غیر قابلة لالسترداد 

قابلة لالسترداد للشركاتج. ضریبة القیمة المضافة غیر   . 

 .د. بتوقیعك على ھذا النموذج فإنك تؤكد إلغاء تثبیت البرنامج من جھاز الكمبیوتر الخاص بك

 ھـ. یرجى مالحظة أنھ ال یمكننا إصدار المبالغ المستردة إلى الحسابات المصرفیة عبر اإلنترنت. نعتذر عن أي
 .إزعاج حدث لك

الغ المستردة لمنتجاتالمب NortonLifeLock و. لن یوفر  NortonLifeLock المستخدمة التي تم شراؤھا 
والمزادات عبر اإلنترنت، أو غیر المصرح بھا، أو التي تم شراؤھا أو شحنھا بشكل من خالل مواقع الویب  

 .غیر قانوني

 

 .یرجى ملء الحقول المطبقة أدناه بأحرف كبیرة

لجة استرداد سعر الشراء الحقول الممیزة بعالمة النجمة (*) مطلوبة لمعا . 

 



* سبب اإلرجاع  •

 یرجى مشاركة السبب (إن وجد) لطلب استرداد األموال لمساعدتنا على فھم كیف یمكننا تحسین منتجاتنا
 .وخدماتنا

* مفتاح المنتج الخاص بك •

قة فيحرفًا في ردك أو التقاط صورة للمفتاح (عادةً ما تكون على بطا 25یرجى تقدیم مفتاح مكون من   
 .المربع) وإرفاقھا بردك

* إثبات الشراء الخاص بك •

 یرجى إرفاق صورة أو مسح ضوئي إلیصال تسجیل النقد الخاص بك أو أي دلیل آخر على الشراء یوضح
منتج أو خدمة بوضوح المبلغ الذي دفعتھ مقابل  Norton التي تطلب استردادھا. 

 تفاصیل حسابك المصرفي •

حسابك المصرفي في ردك. سیتم رد أموالك إلیك كتحویل بنكي وسنصدره إلى الحسابیرجى تأكید تفاصیل   
 .الذي تقدمھ. الحقول الممیزة بعالمة النجمة (*) مطلوبة لمعالجة استرداد سعر الشراء

 * اول آخر اسم 

* (عنوان الشارع ، صندوق البرید ، إلخ.)  1العنوان   

بق ، إلخ.) (شقة ، جناح ، وحدة ، مبنى ، طا 2العنوان   

 * مدینة

 الوالیة / المقاطعة

* الرمز البریدي / الرمز البریدي

 * دولة

 * الوقت المتاح لإلتصال

 * BIC / رمز السویفت 

* رقم حساب

 * اسم على الحساب المصرفي

* اسم البنك



البرید اإللكترونيعنوان   * 

 * الھاتف النھاري

 * التوقیع

 * تاریخ التوقیع

أسابیع حتى تتم معالجة رد أموالك وإرسالھ إلیك. سیتم تعطیل المنتج أو 6یُرجى االنتظار مدة تصل إلى   
 .الخدمة التي یتم رد أموالھا لمنع المزید من التنشیط أو االستخدام ، ما لم یتم إبالغك بترتیبات أخرى

 ،شكرا لك

 والدعم NortonLifeLock خدمات أعضاء

 شكرا لك الختیارنا

SUPPORT   LEGAL   PRIVACY 
 

لشركة 2021حقوق النشر © لعام   NortonLifeLock Inc. جمیع الحقوق محفوظة. تعد NortonLifeLock وشعار 
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