خرید مطمئن در وب
يعًٕالً زيبَی کّ فرٔغگبِ کبال را ارضبل يی کُذ یک َبيّ انکترَٔیکی ثرای اعالع غًب ثرای غًب يی فرضتذ .ایٍ فرایُذ
ًْٕارِ ثبیذ از عریق یک ضرٔیص دُْذِ ٔة ايٍ اَجبو گیرد تب اعالعبت کبرت اعتجبری غًب يخفی ثبقی ثًبَذ .
●اضتفبدِ از یک ضرٔیص دُْذِ ٔة ايٍ
پص از ایُکّ دکًّ  Proceed to checkoutرا کهیک يی کُیذ صفحّ زیر ثّ ًَبیع در يی آیذ ٔ غًب يی تٕاَیذ ثب ٔرٔد
آدرش  Emailخٕد ،ثّ يحیظ ٔرٔد اعالعبت خریذ ٔارد غٕیذ .در صٕرتی کّ دفعّ أنی اضت کّ از  Amazon.comکبالیی
خریذاری يی کُیذ I am a new customerرا اَتخبة ٔ در غیر ایٍ صٕرت دکًّ رادیٕیی دٔو را اَتخبة کُیذ ٔ ريس عجٕر خٕد را
در کبدر زیریٍ آٌ ٔارد کُیذ .ضپص  Sign in using our secure serverرا کهیک کُیذ تب صفحّ ٔرٔد اعالعبت يحريبَّ ثّ
ًَبیع در آیذ .
●از ایًٍ ثٕدٌ ضرٔیص دُْذِ يغًئٍ غٕیذ
زيبَی کّ ایُترَت اکطپهٕرر صفحّ ای را از یک ضرٔیص دُْذِ ايٍ ثّ ًَبیع در يی آٔرد ،آیکَٕی ثّ غکم قفم در پبییٍ
صفحّ ًَبیع دادِ يی غٕد .اگر ایٍ آیکٌٕ را يػبْذِ ًَی کُیذ تٕصیّ يی غٕد اعالعبت يحريبَّ ای َظیر غًبرِ
کبرت اعتجبری خٕد را ٔارد َکُیذٔ .نی اگر ایٍ آیکٌٕ را يػبْذِ کردیذ يی تٕاَیذ اعالعبت خٕد را ٔارد کُیذ .در ایٍ صفحّ
غًب ثبیذ اعالعبتی َظیر َبو ،آدرش ٔ غًبرِ تهفٍ خٕد را ٔارد کُیذ .
●ٔارد کردٌ اعالعبت دیگر
اگر آدرضی کّ در حیٍ تٓیّ کبرت اعتجبری خٕد ارائّ دادیذ ًْبٌ آدرضی اضت کّ در اعالعبت ایٍ صفحّ قیذ کردِ ایذ،
دکًّ رادیٕیی  Yesرا اَتخبة کُیذ ٔ در غیر ایٍ صٕرت  Noرا اَتخبة ًَبییذ .ضپص دکًّ  Continueرا کهیک کُیذ .
تعییٍ رٔظ ارضبل کبال
در ایٍ صفحّ غًب ثبیذ رٔظ ارضبل کبال را ثّ َطجت فٕریت خٕد تعییٍ کُیذ .
رٔظ ارضبل ثّ ضّ صٕرت اضتبَذارد ( ۳انی  ۷رٔزِ) ،ارضبل یک رٔزِ ٔ ارضبل دٔ رٔزِ يٕجٕد اضت .پص از اَتخبة غیِٕ
ارضبل يٕرد َظرتبٌ ثّ آدرش قیذ غذِ يقبثم  Shipping toدقت کُیذ ٔ در صٕرت صحت آدرش غًب دکًّ  Continueرا
کهیک کُیذ .
●َٕع پرداخت را يػخص کُیذ
اگر خریذ خٕد را ثّ ٔضیهّ کبرت اعتجبری اَجبو يی دْیذ ،ثبیذ اعالعبت يرثٕط ثّ کبرت اعتجبری خٕد را در ایٍ يرحهّ ٔارد
کُیذ .چُیٍ اعالعبتی عجبرتُذ از غًبرِ کبرت اعتجبریَٕ ،ع کبرت ،تبریخ اَقضبی کبرتَ ،بو صبحت کبرت ٔ غیرِ .ایٍ اعالعبت
را در کبدرْبی يرثٕعّ ٔارد کُیذ .
●ٔرٔد آدرش تعییٍ غذِ ثرای کبرت اعتجبری
آدرضی کّ زيبٌ درخٕاضت کبرت اعتجبری ثّ غرکت ارائّ کبرت ْبی اعتجبری دادِ ایذ را در ایٍ صفحّ ثبیذ ٔارد کُیذ .اگر
آدرش کبرت اعتجبری غًب ثب آدرش پطتی غًب کّ در صفحبت قجهی ٔارد ًَٕدِ ایذ يػترک اضت يی تٕاَیذ Use this
Addressرا کهیک کُیذ تب ًْبٌ آدرش قجهی ثّ عُٕاٌ آدرش کبرت اعتجبری غًب تعییٍ غٕد .
●تأییذ َٓبیی خریذ
در آخر کبريجهغ خریذ غًب را ثّ ًْراِ آدرش ارضبنی کبالْبیتبٌ َػبٌ دادِ يی غٕد .پص از ثررضی ایٍ اعالعبت ،اگر
ًّْ ایٍ اعالعبت درضت ثٕدَذ ،رٔی دکًّ Place your orderثرای تأییذ َٓبیی خریذتبٌ کهیک کُیذ.
پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يجبزي
ْى اكٌُٕ ثراي يػبٔرِ رايگبٌ تًبش حبصم فريبئیذ:
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