
حار بيع أثاث المكاتب التجارية تاجر الجملة الصين

غرض وصف
تنجيد ظهر شبكي ونسيج مرن
PP هيكل PP مع ألياف زجاجية
كاستور خروع نايلون ضياء 60 مم
جاسليفت (مم أسود غاز (فئة 2 85
آلية (ذراع مزدوج للتحكم متعدد الوظائف مع آلية قفل أمان (المستوى 3

رغوة (رغوة أصلية 35 كجم (5 سم
الخشب الرقائقي 12mm مقعد الخشب الرقائقي
مسند مسند ذراع قابل للتعديل ثلاثي الأبعاد كبير
دعم قطني  قابل للتعديل
قاعدة 340mm النايلون القدم
مسند الرأس *
غطاء مقعد *
الحجم / سم حtدi المجموع دبليو 66

حept المجموع د 63
المجموع ح ثمانية 102-109
حtدi س يأكل دبليو 51
epth س يأكل د 51
ثمانية H س يأكل 44-51
idth ذراع دبليو 9

طَرد قطعة / الشركة التونسية للملاحة 2
CBM بيسي / 0.11
/ الكمية  تحميل 
قطعة

20GP 40Hس
250-280 650-680

https://www.new-city.cn/products/Newcity-646A-High-Back-Lumbar-Support-Computer-Mesh-Chair-Comfortable-Swivel-Executive-Manager-Offic.html#.Yz44AHZByUk










، أ. يعتمد على الكمية الخاصة بك ومتطلبات الطلب

...وما إلى ذلك HQيومًا لـ HQ ، 15-35 40 * 2يوم عمل للحاوية 1 * 40 15-25

، وهلم جرا CIF ، C & F ، LC ، شنتشن EX ، FOB ب. أعمال

.مناقشة شروط التسليم مع البائع

.أ. سلسلة التوريد الخاصة بك كاملة

.٪جودة مضمونة 100

C. سعر معقول.



D. المنتجات بأسلوب مختلف.

E. أداء جيد للتسليم.

.(واو - جرد كاف (مكونات

أفضل خدمة ما بعد البيع: إذا ظهرت أي شكاوى ونزاعات بشأن الجودة ، فسنقوم بإنشاء
نظام ملاحظات معلومات المنتج ، وإنشاء ملفات الخدمة ، المسؤولة عن جودة
.تم تحديد الحادث والتعامل مع عملائنا

Q1: هل يمكننا الحصول على عينتك؟

ج: بالتأكيد ، تتوفر عينة لكل نموذج ، ويمكن أن تكون جاهزة خلال 7-15 يومًا عند استلام
.الدفع

Q2: هل يمكنك أن تعطينا خصمًا؟

.ج: الخصم قابل للتفاوض لكمية كبيرة

Q3: هل يمكنك تقديم ضمان لمنتجاتك؟

.س ، نمدّد ضمان الرضا بنسبة 100٪ على جميع المنتجات ، وقد نعطي الضمان 5 سنينeج: ص

س 4: هل أنت منتج أو شركة تجارية؟

.ج: نحن مصنعون محترفون لأكثر من 10 سنوات في صناعة الأثاث

Q5: ماذا عن شروط الدفع؟

، (مقدمًا (إيداع 30٪ قبل الإنتاج ، رصيد 70٪ قبل التسليم T / T ج: نقبل

.شرط آخر الثابتة والمتنقلة مناقشة مع بائع




