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 خونهخرید قسطی از کاالینامه نآیی

 : برای خرید قسطی نکات ذیل را مد نظر داشته باشیدلطفا ریدار محترم خ

 امضا شود. پرینت و نسخه باید  قرارداد در دو -

 د. یبنویسدر کنار امضا روز را نام و نام خانوادگی و تاریخ ، قرارداد در -

 . نوشته شود 14005872516لی س" با شناسه م"راهبردهای شبکه خالق پار  ها در وجهچک -

 . هیچ توضیحی نوشته نشود در چک -

پ - از  چکپس  کردن  تر  ار   را  آن  رصوی،  پشتیبانی  تایی  نماییدسال  برای  از  پس  ثبتشانای  دو  به  اقدام  در    ، 
 سامانه کنید. 

ضمانتچک - و  بازپرداخت  تا  بنفشصیادی    های  باید  کاال    6،  ارسال  از  قبل  "راهبردهای    درساعت  وجه 
 صورت مجوز خورج کاال صادر نخواهد شد.ثبت شوند. در غیر این در سامانه شبکه خالق پارس"

 گردد. شتری می شود و تحویل متوسط شرکت مهر و امضا می قرارداد از ه یک نسخ -

 خریدار است. هزینه ارسال کاال برعهده   -

 :حضوریقسطی خرید . 1

بلوار دریا، نرسیده    "تهران، سعادت آباد،درس  خریدار در محل شرکت به آ نیاز است    پس از آماده سازی قرارداد
 حضور یابد. جهت امضای قرارداد قبلی  با هماهنگی " 2واحد  54به خیابان رامشه، پالک 

 امضا شود. م امضای قرارداد گاهن ها چک توجه: 

 : حضوریقسطی غیر خرید . 2

قرارداد   باید  پرینت گرفتهمشتری  دونسخه  در  را  طبق    خرید قسطی  ذیل و  امضای  از    پروتکل  قرارداد  فرایند 
 : ویدیو تهیه نماید 

دار  یدر مقابل خر و    ردهب  یبردارلمیبه حالت فرا  ل  ین موبایدورب  ،جز شخص امضا کننده به    یگری شخص د»
 : ردیبگ

کننده .  1 امضا  ح  شخص  مل  یالدر  کارت  نزد  ی که  را  میخود  خود  صورت  به  یگی ک  را  خود  صورت  ن  ی ارد، 
 : کند یمعرف
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خونه را  ی کاال  نترنیتی از فروشگاه ا  یاقساطد  یقصد خر   ..............  یهستم با کد مل  ............... "دار:  یمتن خر 
 " دارم. ....قرارداد با شماره ......... یط

 " .هستم.. ...شماره .........قرارداد  . ضامن .......... با کد ملی  ............ اینجانب" :  )درصورت نیاز( متن ضامن

، شخص کارت  ی) پس از معرف  د به طور واضح و خوانا باشد.یبا  فرد   یکارت مل  ی: اطالعات درج شده رو1  تذکر
کم  یمل دورب  یرا  نزد یبه  شناسای ن  اطالعات  که  کند  رو   به  ییک  کامل  شودیصورت  ثانیه    ت  سه  مدت  به  و 

 ( نگه دارد

ن  یکه هم قرارداد و هم شخص امضا کننده در کادر دورب  ی) به گونه اقرارداد رفته    ین روی. پس از آن دورب2
خانوادگ  شخصو  باشند(   نام  و  نام  و  کرده  امضا  را  قرارداد  تار   یصفحات  همراه  امضایبه  کنار  را  خود    یخ 

 سد. یبنو

راهبردها  مربوطه  یهاچک  شخص.  3 وجه  در  قرارداد  طبق  امضا    یرا  انتها  در  و  کرده  پر  پارس  خالق  شبکه 
 کند.

چک2تذکر   شخص  که  زمانی  می :  پر  را  گونه کند،  ها  به  دوربین  هم  جهت  و  شخص  هم  که  باشد  ای 
 ها قابل رویت باشد. چک

پشت چک   ن،یدر مقابل دورب  است که  ازی ها را امضا کرده باشد، ناز قبل چک  شخصکه    ی: در صورت3  تذکر
شبکه خالق پارس    یراهبردهاشرکت  در وجه  ال  یر   ...............ن چک به مبلغ  یسد که "ایرا امضا کرده و بنو

 باشد". ی نجانب مید اییمورد تا

روی دوربین قرار داده شود به گونه ای که  بدون قطع فیلم، چک روبه . پس از امضای چک توسط شخص،  4
در صورت ظهر نویس چک، سپس پشت چک هم به طور واضح  )   .اطالعات چک و امضا قابل رویت باشدتمام  

 نشان داده شود. 

 د. ییفرما  یلم خودداریوسته باشد و از برش فید پی بامورد نظر لم ی: ف3تذکر 

ازا4تذکر   به  قرارداد،    ی:  کننده  امضا  شخص  فی هر  مجزا  یک  رعالم  تهیبا  فوق  نکات  ارسیت  و  شده  ال ه 
 « گردد.یم

 ارسال نمایید.  kalayekhoneh_sale@ویدیو را به صورت فایل در تلگرام به آیدی 


