
 

ت مبيعات سيكادا التجارية  إرشادا
 

 
 

 اختیار العمل الفني 
ً على أفضل وجھ ممكن ورغم أن . یرجى عدم التردد في طلب صور عالیة الدقة قبل شراء أي عمل فني حتى یمكنك فحصھ مسبقا

ویوجد . مسألة شخصیة على الدوام األعمال الفنیة مختارة دائما بعنایة قبل طرحھا للبیع وتبلغ حد الكمال في نظر الفنان فما زالت
بعض االختالفات العرضیة في العمل الفني بسبب الظروف التي یرسم فیھا الفنان اللوحة أو بسبب األدوات المستخدمة عموما، ویتم 

 . إبراز ذلك في الصور المصغرة المقربة الموجودة على موقعنا
 
 

 ضمان استعادة النقود على اللوحات  
ً تماما عن أي شراء تقوم بھ . التجاریة بجودة األعمال الفنیة التي تقدمھاتفخر سیكادا  ومن األھمیة بمكان بالنسبة لنا أن تكون راضیا

ورغم أن األعمال الفنیة تبلغ حد الكمال في نظر الفنان فما زالت مسألة شخصیة . إما عن طریق موقعنا أو في معرض من معارضنا
ً تماما عما . تحب العمل الفني كما ھو حتى لو كان بھ بعض االختالفات العرضیة ونحن نرید منك أن. على الدوام وإذا لم تكن راضیا

وإذا كنت تنوي إعادة ما قمت بشرائھ وطلب تطبیق الضمان، . قمت بشرائھ، فنحن نضمن لك استرداد ثمن ھذا العمل الفني بالكامل
 انكمھ وإعادة جمیع الوثائق المرفقة والعمل الفني في حالتھ األصلیة وبمن استال ایام 10فنحن ببساطة نطلب منك إخطارنا خالل 

 . بتغطیة تكلفة إعادة العمل الفني لناستقوم 
 
 

 الرسوم والضرائب
والبرید والتأمین إلى أي مكان ) أي ضریبة السلع والخدمات( GSTبالدوالر األسترالي وتشمل ضریبة ھي جمیع األسعار المدرجة 

ّ . لكنھا ال تشمل تمدید أو تأطیر أو شحن أعمال النحتفي العالم و مھ داخل استرالیا لضریبة السلع والخدمات وتخضع البضائع ألمسل
)GST .( ّ ویتم تغطیة التكلفة اإلضافیة للشحن عبر ) GST(مھ خارج استرالیا فمعفاة من ضریبة السلع والخدمات أما البضائع ألمسل

 . م شحن إضافيوأي لوحات ممددة أو أعمال نحت لرس تخضعوسوف ). GST(البحار عوضا عن دفع ضریبة السلع والخدمات 
 
 

 منشأ وأصالة أعمال صالة عرض سیكادا التجاریة 
. ق صالة العرض الخاصة بنا أصلیة ومؤكدة المنشأنحن نضمن أن جمیع األعمال المعروضة على ھذا الموقع والمباعة عن طری
 . ونحن نقدم شھادات موقعة ومؤرخة ونبذة عن الفنان حیثما كان ذلك ممكنا

 
 

 ّ  ر األعمال الفنیة توف
ورغم أننا . ره بشكل صحیحتبذل سیكادا التجاریة ما في وسعھا لضمان توفر جمیع اإلعمال المعروضة على ھذا الموقع وأنھا مسعّ 

. سعى لتحدیث موقعنا في أسرع وقت عند حدوث أي تغییر، فال نستطیع ضمان توفر جمیع األعمال عندما تقوم باالستفسار عنھان
 . ویسعدنا حجز العمل لك لفترة زمنیھ متفق علیھا

 
 

 إخالء المسئولية
ً للشراءیخضع توفر أي عمل فني معین وسعره للتأكید برسالة بالبرید االلكتروني من سیكادا ال وإذا تم بیع . تجاریة عند تلقي عرضا

 . أحد األعمال الفنیة، فسوف یسعدنا مناقشة ما إذا كان ھناك عمل مشابھ متوفر
 
 

 حقوق النشر
وتظل حقوق نشر اإلعمال الفنیة المعروضة على ھذا الموقع . سیكادا التجاریة ملتزمة باحترام حقوق الملكیة الفكریة للشعب األصلي

وال . وتحمیل األعمال الفنیة إال ألغراض تصفح المشتريمشاھدة وال یجوز . بإدارة تلك الحقوق سیكادا التجاریةتقوم نانین ومع الف
العائدة و حقوق النشر . یجوز ألي سبب من األسباب استنساخ أي صورة أو نص دون الحصول على إذن كتابي من سیكادا التجاریة

 .لسیكادا التجاریة ما لم یذكر خالف ذلك محفوظةوتوغرافیة الموجودة على ھذا الموقع ھي جمیع المحتوى النصي والصور الفل
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