
راحت تر خرید کنید

از این که گروه نرم افزاری سازه را برای خرید نرم افزارهای سازه ای خود انتخاب 

.اید صمیمانه سپاسگزاریمکرده 

ود را در این پاورپوینت به شما می گوئیم چگونه خرید کنید و بعد از آن که خرید خ

.انجام دادید چه خواهد شد

با ما همراه شوید



راحت تر خرید کنید

گاهی درگاه های بانکی با مرورگرهای غیر فایرفاکس 

.مشکل دارند

Download Firefox Here

.دکنیترجیحًا از مرورگر فایرفاکس استفاده 

https://www.mozilla.org/en-GB/firefox/browsers/


راحت تر خرید کنید

.الگین یا ثبت نام کنید

ام برای دریافت یک تجربه اختصاصی هنگ

ین استفاده از سایت ابتدا ثبت نام یا الگ

.کنید

تمام تماس های ما با شما از طریق ایمیل 

ما یا تلفن همراه ثبت شده در پروفایل ش

.است

لطفا از صحت این دومورد اطمینان حاصل

.کنید



راحت تر خرید کنید

.اینجا صفحه خرید است

محصوالت مورد نظرخود را از ستون 

را ورمشاهده پیش فاکتسبدخرید انتخاب و 

.کلیک کنید



راحت تر خرید کنید

.این پیش فاکتور شما است

.محصوالت انتخابی و تخفیف ها را مرور کنید•

.اگر مایلید کتاب را اضافه کنید•

.سایر پارامترها را ِست کنید•

.بانک ملت یا سامان را انتخاب و پرداخت کنید•



راحت تر خرید کنید

فاکتور خرید اینترنتی در ایمیل شما

دقیقه پس از پرداخت موفق 30فاکتور خرید حداکثر تا 

ی از یکی از درگاه های بانک ملت یا بانک سامان، برا

.شما ایمیل می شود

را چک SPAMو INBOXبرای یافتن ایمیل، فولدرهای 

.کنید

لی اگر هنوز ایمیل را دریافت نکرده اید به احتمال خی

زیاد آدرس ایمیل درج شده در پروفایل شما اشتباه

.است

و با نگران نشوید، آدرس ایمیل خود را تصحیح کنید

.ما تماس بگیرید
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قرارداد خرید نرم افزار در ایمیل شما

حداکثر با تشکر از شکیبائی شما، قرارداد خرید نرم افزار

.پس از یک روز کاری برای شما ایمیل می گردد

را چک SPAMو INBOXبرای یافتن ایمیل، فولدرهای 

.کنید

و لطفا به دستورالعمل های متن ایمیل عمل نمائید

برای دریافت نرم افزار تصویر قرارداد امضا شده را به 

info@saze90.comایمیل کنید.

این آخرین مرحله برای دریافت نرم افزار است و پس

از آن نرم افزار از طریق ایمیل برای شما ارسال

.می گردد

mailto:info@saze90.com


راحت تر خرید کنید

بسته الکترونیکی نرم افزار در ایمیل شما

حداکثر پس از یک روز کاری بعد از آن که تصویر 

ی نرم قرارداد را برای ما ایمیل کردید، بسته الکترونیک

افزار حاوی بخش های مختلف از طریق ایمیل برای 

امیدواریم هنگام استفاده از آن. شما ارسال می گردد

.لذت ببرید

با آرزوی روزهائی پر از سالمتی و برکت برای شما و

.خانواده محترم از خرید شما متشکریم

.یدبرای هرگونه سوال یا پیشنهاد با ما تماس بگیر 
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