
های صفر تا صد  مراحل سفارش اجرای مراسم  

  کامل مراسم اجرای  

 زمان سفارش : 

  زودتر از تاریخ مراسم اقدام نمایید یک ماه حداقل  مراسم های صفر تا صد برای سفارش 

 مراحل سفارش : 

با شرکت آقای بادکنک تماس حاصل فرمایید و ها و خدمات مورد نیازتان پس از انتخاب نوع پکیج  -1

اطالعات مورد نیاز مانند : تاریخ مراسم ، آدرس ، نوع مراسم و توضیحات مورد نظر خود را اعالم 

 فرمایید 

جهت بیعانه اولیه و بازدید محل ، دریافت میشود که این مبلغ در فاکتور شما  تومان  000/500مبلغ  -2

 .  اهد شد خوبه عنوان پیش پرداخت لحاظ 

 جهت بازدید محل مراسم و مسئول تشریفات پس از هماهنگی با شما از شرکت آقای بادکنک  -3

 به محل شما اعزام میشود .  کامل مراسم امکان سنجی اجرای 

 در صورت توافق طرفین و مشخص شدن شرایط اجرا ، پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد  -4

درصد در انتهای مراسم  20درصد دو روز قبل از مراسم و  30درصد هنگام سفارش ،  50: شرایط پرداخت  -5

 میگردد رضایت شما دریافت اخذ و پس از 

 000/300با شرکت آقای بادکنک مبلغ عقد قرار داد به هر دلیلی عدم در صورت بازدید محل شما و  -6

 لغ پیش پرداخت عودت میگردد . جهت ایاب و ذهاب بازدید محل دریافت شده و مابقی مبتومان 

 ) این مبلغ مربوط به تهران بوده و برای خارج از تهران منوط به لوکیشن محل مراسم است ( 

در صورتیکه نیازبه مشاوره حضوری و بازدید محل مورد نظرتان دارید تا در مورد نوع مراسم خود تصمیم  -7

 ) فقط تهران ( می باشد  تومان  000/300و ذهاب و مشاوره حضوری  گیری کنید . هزینه ایاب

از نظر شرکت آقای بادکنک ،ما پس از واریز پیش پرداخت توسط شما موظف به اجرای مراسم شما  -8

هستیم .و پیش فاکتور ارسالی برای شما ، شرایط مراسم را تعیین میکند ، ضمنا امکان حضور در محل 

 رای قدوم سبزتان هستیم شرکت اقای بادکنک را جهت عقد قرار داد کتبی نیز دارید و ما نیز پذی

صفر قوانین فسخ اجرای مراسم های در صورت کنسلی مراسم ، قواعد  کنسلی و فسخ قرار داد در بخش  -9

 قابل مشاهده است  ) لطفا حتما این بخش را مطاله نمایید ( صد   تا

 


