آموزش خرید از تک فرم

روش دوم ( :با ثبت نام خرید کنید )
 -1ابتدا بر روی گزینه )ثبت نام کنید) در قسمت باالی سایت کلیک کنید.

 -2در این مرحله نام کاربری و نشانی ایمیل خود را وارد نمایید.

 -3حاال به ایمیل خود مراجعه کنید و بر روی لینک تایید ایمیل کلیک نمایید.
توجه  :ممکن است این ایمیل حدود دو دقیقه طول بکشد تا ارسال شود.

 -4زمانی که بر روی لینک کلیک کردید به صفحه ای هدایت می شوید که باید
بر روی دکمه ی (ورود) کلیک کنید.

 -5در مرحله آخر طبق هشداری که در باالی سایت به شما داده می شود باید رمز
عبوری (گذرواژه) برای حساب خود تعیین کنید و بعد از آن بر روی دکمه
ذخیره کلیک کنید  .تمام حاال شما دارای یک حساب کاربری در تک فرم می
باشید.

حاال برای خرید از سایت به صورت زیر عمل می کنیم
 -1ابتدا دسته بندی مورد نظر خود را از صفحه اول انتخاب نمایید.
برای مثال (روپوش آشپزی و رستورانی)

 -1بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کرده و به دقت مشخصات محصول را
مشاهده نمایید .
توجه  :بر اساس ( سایزهای موجود) اندازه مورد نظر خود را در قسمت اندازه
وارد نمایید و بعد تعداد محصول را وارد کرده و در آخر بر روی دکمه ی اضافه
به سبد خرید کلیک نمایید.

 -2محصول با موفقیت به سبد کاال اضافه شد حاال از باالی سایت بر روی سبد
خرید خود کلیک نمایید و دکمه ادامه یا مشاهده سبد خرید را برای اصالح
فاکتور خود بزنید.

 -3در مرحله آخر اطالعات را وارد نمایید و مبلغ مورد نظر را به واریز نمایید.

نکته
 -1محصول سفارش داده شده حداقل  3الی  4روز کاری طول می کشد تا
بدست شما برسد.
 -2لطفا به دقت اطالعات داخل فرم خرید را پر کنید.
 -3در صورتی که تعداد خرید کاالی شما باالی  20عدد باشد سیستم به صورت
خودکار تخفیف عمده را برای شما حساب می کند.
 -4در صورتی که درخواست خرید کاالی شما باالی  100عدد می باشد حتما با
شماره های فروشگاه تماس بگیرید.
 -5در پایان خرید  ،فاکتور خرید شما به ایمیلتان ارسال می شود.
 -6در صورتی که سفارش شما با عکس کاالی داخل سایت متفاوت بود جنس
فروخته شده بدون هیچ قید و شرطی پس گرفته خواهد شد.
 -7در صورت هر گونه مشکل با شماره های تماس فروشگاه در ساعات گفته
شده ارتباط برقرار نمایید.
 -8هزینه پستی که در هنگام خرید پرداخت می کنید  ،هزینه ثابت است این
بدان معنی است که برای تمام محصوالت سایت یک هزینه پستی ثابت در
نظر گرفته شده در صورتی که هزینه پست شما کمتر شود مابقی مبلغ
پرداختی به شما عودت داده می شود.

