بنام خدا
راهنمای استفاده از اپلیکیشن
 -1برای استفادُ از آیتن تاسیسات ساختواى بایذ یکی از گسیٌِ ّای هَرد ًظر را اًتخاب کٌیذ

 -2بعذ اًتخاب گسیٌِ هَرد ًظر ً ،ام ٍ ًام خاًَادگی،تلفي،آدرس کاهل ،تاریخ رزرٍ
برای تاریخ رزرٍ بایذ تاریخ درخَاستی کِ کار هربَطِ اًجام دادُ هیشَد درج کٌیذ ٍ بعذ ارسال را بسًیذ تا درخَاست
ارسال شَد
برای توام آیتن ّای بعذ ًیس بِ رٍش باال عول هی کٌیذ
 -3آیتن تخفیف کذُ برای خذهت بیشتر بِ هشتریاى عسیس هی باشذ کِ اٍال" هدیه  01111هزارتومانی برای نصب
اپلیکیشي ٍ کذ اشتراک هی باشذ دٍها" تخفیف ّای کِ در طَل سال دادُ هیشَد

 -4کذ اشتراک را اًتخاب کردُ ٍ توام گسیٌِ ّا را پر هی کٌیذ ٍ بعذ رٍی ارسال کلیک هی کٌیذ .بعذ از ارسال بِ هذت
 15تا  22دقیقِ کذ اشتراک برای شوا ارسال هیشَد
 -5پیام هشتری :ایي آیتن برای پیام ّایی است کِ از طرف اپلیکیشي برای شوا ارسال هیشَد
 -6هشتری ٍیژُ  :ایي آیتن برای هشتری ّایی هی باشذ کِ بتَاًٌذ از تخفیف ّای ٍیژُ کِ شاهل توام آیتن ّای رکر
شذ د ر اپلیکیشي هیباشذ استفادُ کٌٌذ ٍ بعذ از پرداخت خریذ اعتبار برای آًْا فعال هیشَد

 -7خریذ اعتبار :ایي آیتن برای استفادُ از آیتن هشتری ٍیژُ هی باشیذ
 -8راٌّوای خریذاعتبار  -1 :رٍی آیتن خریذ اعتبار کلیک کردُ بعذ گسیٌِ خریذ اعتبار را بسًیذ تا ٍارد سایت شَیذ

 . 2-8هاًٌذ تصَیر زیر رٍی گسیٌِ افسٍدى بِ سبذ خریذ کلیک کٌیذ ٍ بعذ رٍی گسیٌِ هشاّذ سبذ خریذ کلیک
کٌیذ

. 3-8بعذ رٍی گسیٌِ اقذام بِ پرداخت کلیک کٌیذ هاًٌذ تصَیر زیر

ٍ. 4-8ارد صفحِ تسَیِ حساب هیشَیذ توام گسیٌِ ّا را پر هی کٌیذ ٍ گسیٌِ هی خَاّیذ یک حساب کاربری ایجاد کٌیذ را
تیک بسًیذ ٍ بعذ رٍی ثبت سفارش کلیک کٌیذ تا ٍارد صفحِ باًک شَیذ ٍ خریذ ایٌترًتی اًجام دّیذ

با آرزٍی پیرٍزی ٍ هَفقیت برای شوا

