 -1برای خرید اینترنتی روی گزینه عضویت کلیک کرده و اطالعات خواسته شده را تکمیل نمائید.
توضیح :آدرس ایمیل را حتماً وارد کرده و رمز عبور را به دلخواه انتخاب کنید.
 -2ایمیلی از طرف سایت برای شما ارسال خواهد شد که با کلیک بر لینک فعالسازی میتوانید حساب کاربری خود را
فعال نمائید.
 -3پس از فعالسازی حساب کاربری خود مجدداً وارد سایت
 www.Ghahremanzadeh.irشوید و از پنل سمت چپ با وارد
کردن آدرس ایمیل و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید.
 -4پس از ورود به حساب کاربری خود و با کلیک بر روی تصویر کتاب مورد نظرتان آنها را به سبد خرید اضافه کنید.
 -5گزینه سبد خرید را انتخاب کرده و تعداد مد نظر برای کتاب ها را وارد کنید ،اگر تعداد کتابی از یک جلد بیشتر بود
( 3 ،2یا بیشتر) گزینه بروزرسانی را کلیک کنید و پرداخت را انجام دهید.

بروزرسانی

حذف

 -6با کلیک بر روی پرداخت اطالعات آدرس خود را کامل نمائید و روش حمل مرسوله و نوع پرداخت را انتخاب کنید.
* زمان تحویل گرفتن سفارش خود از طریق پست سفارشی  8تا  11روز کاری و از طریق پست پیشتاز  3تا  5روز کاری
می باشد.
* روش حمل از طریق پیک موتوری فقط برای تهران می باشد و بعد از خرید ،با شما هماهنگ خواهد شد.
* پرداخت هزینه به  2طریق آنالین و فیش بانکی یا کارت به کارت مقدور می باشد.
 -7بعد از تکمیل مراحل فوق اگر تمام اطالعات قابل تأیید شماست روی کلمه تأیید کلیک کنید.

1

روند برگرداندن کاال و روش بازپرداخت وجه :
حق انصراف از خرید برای شما مصرف کننده گرامی حداکثر  7روز پس از درخواست خرید می باشد.
در صورتیکه از خرید منصرف شده باشید قبل از ارسال درخواست شما مبلغ واریزی عیناً به شماره کارت اعالنی مسترد
می گردد.
چنانچه پس از ارسال درخواست منصرف گردید برابر حق انصراف از خرید شما فقط هزینه کتاب خریداری شده مسترد
گردیده و هزینه ارسال بعهده شما می باشد.
اعتبار قیمت ارائه شده :
قیمتها در سایت به روز می باشند و قیمتی که در زمان قطعی شدن سفارش مشتری در سایت منظور گردیده است
معتبر می باشد.
خدمات پس از فروش :
در صورت هرگونه ایراد در کیفیت چاپ و نشر کتاب (عدم چاپ صفحاتی از کتاب و  ). . .با توجه به اینکه به کتاب
خریداری شده آسیبی وارد نگردیده باشد قابل تعویض بوده و همان کتاب خریداری شده تحویل می گردد.

* توجه :
سعی کنید ثبت سفارش و پرداخت هزینه در یک زمان باشد در غیر اینصورت به ما اطالع دهید تا برای دریافت سفارش
خود دچار مشکل نشوید.
(90123375295قهرمان زاده)
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