
کاوه سیف

گروه فنی و مهندسی کاوه سیف، اولین و بزرگ ترین مرکز فروش گاوصندوق در ایران بوده و در راستای برقراری امنیت و

آرامش برای همراهان عالی قدر خود تالش شبانه روزی را سرلوحه ی هدف خود قرار داده و با تولید و ساخت انواع

گاوصندوق های ضد حریق، درب های خزانه ، گالوصندوق های فول آلیاژ  تقویت شده و مواردی از این قبیل در حفظ اموال

.هم میهنان خود و نیز کاهش میزان سرقت در سراسر کشور میکوشد
 

گروه فنی و مهندسی کاوه سیف چه زمانی تاسیس شد؟ •
 

کاوه سیف، در سال 1376 با خرید و فروش گاوصندوق های ضد سرقت در سایز های مختلف فعالیت خود را به صورت سنتی

.در تهران آغاز نمود
 

در سال 1390 این گروه فعال در عرصه ی محصوالت امنیتی با ایجاد وبسایت و نمایندگی اینترنتی فروش محصوالت خود را

.به انواع ادارات و مراکز دولتی در سطح کشور آغاز نمود
 

امروزه گروه فنی و مهندسی کاوه سیف تولید کننده ی انواع گاوصندوق های خانگی، اداری، بانکی، هتلی نظیر محصوالت

کاوه، گنجینه و سدید و ... بوده و با جمع آوری و عرضه ی محصوالتی پرتنوع در کیفیت های مختلف این امکان را برای

خریداران به وجود آورده است که با کسب اطالعات بسیار مفید و کارآمد در خرید گاوصندوق محصول مورد نیاز خود را تهیه

.نمایند
 

.نمایندگی کاوه سیف دارای 2 شعبه ی فعال در استان تهران و نیز 1 شعبه ی فعال در استان فارس میباشد
 

فرایند خرید گاوصندوق از نمایندگی کاوه سیف به چه صورت میباشد؟ •
 

مشتریان عالی قدر با مراجعه به صفحه ی فروشگاه کاوه سیف، قادر به رویت تمامی محصوالت بوده و با مطالعه ی توضیحات

و مشخصات فنی مرتبط با هر کدام از محصوالت، میتوان گاوصندوق ایده آل برای محیط پیرامون خود را انتخاب نموده و به

.سبد خرید خود اضافه کنند
 

پس از انتقال محصول مورد نظر خود به لیست سبد خرید، میتوانند با مراجعه به درگاه بانکی زیبال عملیات پرداخت وجه را

.انجام داده و خرید خود را نهایی نمایند
 

همچنین همراهان گرامی میتوانند با ارتباط با مشاوران کاوه سیف و با دریافت شماره شبا و دیگر اطالعات پرداختی، مستقیما

.عملبات واریز وجه را به صورت کارت به کارت انجام دهند
 

گروه فنی و مهندسی کاوه سیف، محصوالت خریداری شده توسط مشتریان در محدوده ی استان تهران را چگونه به دست •



صاحبان خود میرساند؟

این نمایندگی معتبر و فعال، به صورت 24 ساعته پشتیبانی و نظارت را بر روی وبسایت اعمال کرده و پس از ثبت سفارش

توسط مشتریان خود، با برقراری تماس تمامی شرایط تحویل محصول خریداری شده را در نظر گرفته و مابقی جزئیات ارسال

.نظیر ساعت دریافت محصول و غیره را هماهنگ به عمل می آورد

ارسال و تحویل محصوالت سبک و سنگین در این وبسایت  به عهده ی گذوه صنعتی کاوه سیف بوده و مشتریان هیچ گونه

.دخالتی در این ضمینه نخواهند داشت

جابه جایی و دیگر اقدامات مربوط به آن به هبچ وجه به مصرف کنندگان توصیه نمیشود و همراهان کاوه سیف میبایستی

جهت آسودگی خاطر و عدم حادثه آفرینی برای خود و محیط پیرامون خود، فرایند تحویل گاوصندوق ها را به کادر کاوه

.سیف بسپارند تا از وقوع مشکالت احتمالی و خطرات جلوگیری شود

خریداران خارج از محدوده ی استان تهران و فارس چگونه کاالهای خریداری شده ی خود را دریافت میکنند؟ •

گروه فنی و مهندسی کاوه سیف، کاالهای سفارش داده شده از دیگر استان ها را با ضربه گیر مخصوص و استاندارد بسته بندی

.نموده و از طریق شرکت های باربری های معتبر، محصوالت مورد نظر را ارسال مینمایند

.برخی محصوالت سبک نظیر گاوصندوق الکترونیکی توسط تیپاکس برای صاحبان خود ارسال میگردند

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ی ارسال و تحویل محصوالت با اپراتور نمایندگی ارتباط برقرار کرده پاسخ

.دریافت گردد

.همچنین با مراجعه به بخش سواالت متداول میتوان به پاسخ برخی سواالت خاص در این ضمینه پی برد

گروه فنی و مهندسی کاوه سیف، برقراری امنیت را مهم ترین بخش در حیطه ی کاری خود در نظر گرفته و در راستای تحقق

هدف خود که آرامش و آسودگی همراهان خود است میکوشد تا در حفظ امنیت محتویات و دارایی های خاص مصرف کنندگان

.سربلند  و پیروز باشد

.جهت اطالع از تخفیفات ویژه دز ایام خاص صفحه ی اینستاگرام نمایندگی کاوه سیف را دنبال نمایید

همچنین جهت آموزش در خصوص نحوه ی کارکرد انواع رمز های گاوصندوق و فرایند تغییر رمز آن ها به آپارات آسیاسیف

.مراجعه فرمایید
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