راهنمای خریذ از سایت
شرکت پارس آزما

ثبت نام:
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ ،خشیذ اص سایت ویاصمىذ ثثت وام ايلیٍ ضما می تاضذ،اتتذا تا کلیک تش سيی مىًی

اوتخاب گضیىٍ

تٍ صفحٍ ثثت وام طثق ضکل صیش اسجاع دادٌ خًاَیذ ضذ.

تا پشکشدن صحیح گضیىٍ َا يسپس اوتخاب دکمٍ "ثثت وام" پیام صیش سا مطاَذٌ خًاَیذ ومًد.

ي سپس تا

نحوه انتخاب و سفارش محصول مورد نظر:

اتتذا تش سيی گضیىٍ تجُیضات آصمایطگاَی دس

مىًی اصلی سایت کلیک کشدٌ تا تٍ صفحٍ

محصًالت تًلیذی ضشکت پاسس آصما اسجاع دادٌ ضًیذ.

اکىًن پس اص مطاَذٌ مطخصات َش دستگاٌ ي اوتخاب تعذاد جُت سفاسش تش سيی گضیىٍ "افضيدن تٍ سثذ خشیذ" کلیک
وماییذ.

َمچىیه تشای پیمایص ي مطاَذٌ سشیعتش ي تُتش تش سيی محصًالت  ،می تًاویذ اص کلیذ میاوثش صیش استفادٌ وماییذ.

پس اص افضيدن دستگاٌ مًسد وظش تٍ سثذ خشیذ پىجشٌ ای دس سمت چپ صفحٍ تاص خًاَذ ضذ کٍ دس صًست پایان یافته
خشیذ ضما ي تشای وُایی ومًدن خشیذ می تًاویذ اص سثذ چطمک صن دس ایه پىجشٌ جُت سفته تٍ سثذ خشیذ استفادٌ
وماییذ.

تکمیل خریذ:
پس اص اوتخاب سثذ خشیذ کلیٍ محصًالت اوتخاب ضذٌ تًسط ضما تٍ تشتیة لیست خًاَذ ضذ .دس صًستی کٍ مایل تٍ
حزف َش یک اص محصًالت تاضیذ تا اوتخاب دستگاٌ مًسد وظش اص ستًن اوتخاب ي کلیک تش سيی گضیىٍ حزف
عملیات حزف اوجام میطًد،يدس آخش تشای تاییذ وُایی سفاسش ي َمچىیه صذيس فاکتًس مًقت تش سيی گضیىٍ ثثت وُایی
اقالم کلیک وماییذ
تماس حاصل ومایىذ.

تا َمکاسان ما دس امًس تاصسگاوی دس اسشع يقت جُت َماَىگی َای الصم تا ضما

سوابق خریذ:
پس اص ثثت وُایی اقالم  ،صفحٍ ای تشای ضما ظاَش خًاَذ ضذ کٍ لیست کلیٍ خشیذ َا خًاَذ تًد.

ضما اص ستًن يضعیت

می تًاویذ سفاسش خًد سا پس اص تماس َمکاسان ما پیگیشی وماییذ.

اص امکاوات دیگش ایه تخص می تًان تٍ ومایص آخشیه فاکتًس اضاسٌ ومًد ي َمچىیه اص قسمت جستجً می تًاویذ کلیٍ
فاکتًسَای ثثت ضذٌ  ،دس یک تاصٌ صماوی سا جستجً ي لیست وماییذ.

َمچىیه جُت مطاَذٌ اقالم َش فاکتًس می تًاویذ اص گضیىٍ ومایص فاکتًس مًقت
وماییذ.

ویض استفادٌ

توجه :
دستشسی تٍ کلیٍ مشاحل رکش ضذٌ ي َمچىیه تغییش سمض تًسط پاول کاستش

دس مىًی اصلی سایت  ،امکان

پزیش می تاضذ.

َمچىیه تٍ خاطش داضتٍ تاضیذ کٍ جُت خشيج اص سایت حتما اص گضیىٍ خشيج

دس مىًی اصلی سایت استفادٌ

وماییذ.

موفق باشیذ

