پذیزش اًلیو مشتزیان ً مشاًره مقدماتی ً نحٌه خزید ً فزًش ً کارمشدىا
دریافت مدارک السم جيت خزید مشتزی نشد کارگشاری شامل:

اصل ّ کپی کارت هلی
اصل ّ کپی ػٌاطٌاهَ
آدرص ّ ػوارٍ تلفي هؼتزی ّ کذ پظتی
احزاس دارا بْدى کذ طِاهذاراى فعال هؼتزی در غیز ایي صْرت دریافت کذ هزبْعَ پض اس ثبت در طیظتن هعاهلالتی ( 48طاعت) تعزیف
هؼتزی در طیظتن هعاهالتی کارگشاری ّ طیظتن حظابذاری جِت فعال ًوْدى حظاب ًشد کارگشاری در ایي هزحلَ هؼتزی جِت ّاریش
ّجَ در حظاب باًکی کارگشاری راٌُوایی هیگزدد .پض اس ّاریش ّجَ دطتْر خزیذ در طیظتن ثبت گزدیذٍ ّ طپض بَ اهضاء هؼتزی رطیذٍ
ّ پض اس دریافت فیغ ّاریشی رطیذ کارگشاری تحْیل ّی هیگزدد.

فروش:
اگز طِاهذار قصذ فزّع طِام خْد را داػتَ باػذ .اس احزاس ُْیت هؼتزی ّ رّیت بزگَ طِام هزبْعَ ّ ُوچٌیي اعویٌاى اس باس بْدى ًواد
هزبْعَ ،کارگشار ًاظز ّ کٌتزل آخزیي بزگَ طِام طِاهذار اًجام هیپذیزد .در صْرت داػتي هؼکل ًزبْط بَ کارگشار ًاظزً ،اهَ هزبْعَ بَ
اهضاء طِاهذار رطیذٍ ّ اقذاهات بعذی اًجام هیگزدد ّ در صْرت ایٌکَ هؼتزی آخزیي بزگَ طِام را اس ػزکت هزبْعَ ًگزفتَ باػذ
راٌُواییُای هزبْعَ اًجام هیپذیزد.
پض اس اًجام هزاحل باال دطتْر فزّع بَ اهضاء هؼتزی رطیذٍ ّ اقذام بَ فزّع طِام هزبْعَ هیگزدد ّ اگز طِاهذار قصذ دریافت چک را
داػتَ باػذ اس ّی دطتْر صذّر چک دریافت هیگزدد ّ ّجَ هذکْر پض اس  4رّس کاری اس سهاى فزّع طِام ،حتی الوقذّر بَ حظاب اّ ّاریش
هیگزدد ّ یا چک صادر هیگزدد( .هبالغ باالی  5،000،000ریال فقظ در ّجَ حظاب طِاهذار هیباػذ) .اگز قصذ خزیذ اس هحل هْجْدی
(فزّع) را داػتَ باػذ ّجَ در حظاب هؼتزی جِت اقذاهات بعذی ًشد کارگشاری هحفْػ هیهاًذ.

نحٌه چگٌنگی ابطال سفارش:
 اگز دطتْر هزبْط بَ خزیذ باػذ پض اس هزاجعَ حضْری هؼتزی اقذام بَ
ابغال دطتْر هزبْعَ هیگزدد ّ ّجَ ّاریش ػذٍ فزدای ُواى رّس بَ هؼتزی
تحْیل هیگزدد.
 اگز دطتْر هزبْط بَ فزّع باػذ هزاحل باال اًجام هیگزدد ّ بزگَ طِام ّی
ُواى رّس تحْیل هیگزدد.
 اگز طِاهذار قصذ اًتقال دارایی خْد را داػتَ باػذ فزّػٌذٍ ّ خزیذار
بایظتی ُن سهاى هزاحل اّلیَ را اًجام دٌُذ.
فزمىای دستٌر خزید ً فزًش ً رنگىای مزبٌطو بو شزح سیز ىستند:
 فزمُای دطتْر خزیذ ّ فزّع ّ رًگُای هزبْعَ بَ ػزح سیز ُظتٌذ:
ًظخَ طفیذ بَ عٌْاى رطیذ ،تحْیل هؼتزی هیگزددً -ظخَ سرد – ًظخَ آبی

فزم دطتْر فزّع در ً 4ظخَ بَ ػزح سیز:
ًظخَ طفیذ – ًظخَ صْرتی بَ ُوزا بزگ طِن ارطالی بَ اتاق پایاپایً -ظخَ طبش بَ عٌْاى رطیذ تحْیل بَ هؼتزی (جِت هزاجعَ
بعذی ّ دریافت بزگ طِن)ً -ظخَ سرد
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