
 مراحل گام به گام نحوه خرید و اعمال تخفیف در سایت فروشگاهی آشغالدونی

 

 

 ورد نظر خود وارد شوید.م "دسته بندی محصول". وارد فروشگاه اینترنتی آشغالدونی شده و به قسمت 1

 . محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.2



 مستقیما بر روی کاال کلیک کنید. . در این قسمت میتوانید کاالی مورد نظر را جستجو کرده و یا3

 

با زدن دکمه در ضمن کنید.  کاال را به سبد خرید خود اضافه "افزودن به سبد خرید". می توانید با زدن دکه 4

 توانید تعداد کاال را کم یا زیاد کنید.نیز می (+  -)

 

 



 کنید.. و یا می توانید به جای همه این کارها در صفحه اصلی کاالی مورد نظر را جستجو 5

 

 "مشاهده سبد خرید". پس از اینکه کاال را به سبد اضافه کردید دو گزینه پیش روی شماست. با زدن دکمه 6

 وارد سبد خرید خود می شوید.

 

 



. در داخل سبد خرید می توانید مجموع خرید را مشاهده کرده و مقدار تخفیفی هم که بر روی خرید شما 7

 اعمال شده را نیز مشاهده نمایید.

 ،توجه فرمایید که با توجه به کوپن های تخفیف موجود در فروشگاه، تخفیف های اعمال شده بر روی خرید**

 واهد بود**به مبلغ خرید متفاوت خ  بسته

 کلیک نمایید. "ادامه جهت خرید"بر روی دکمه  

 ارد می کنید، )لطفا به کد پستی و آدرسی که و. فرم مربوط به اطالعات درخواست شده را با دقت پر کنید. 8

 دقت نمایید(.



 

 . پس از وارد کردن اطالعات کاربری بر روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید.9

 

پرداخت اینترنتی زرین پال وارد می شوید. در این قسمت اطالعات به صفحه  "ثبت سفارش". با زدن دکمه 10

 بانکی خود را وارد کنید. )لطفا در وارد کردن اطالعات دقت فرمایید(.

 

 



کلیک کرده و  "پرداخت"خود بر روی دکمه  کردن اطالعات مربوط به کارت بانکی. در نهایت پس از وارد 11

 کمی منتظر بمانید تا عملیات کامل شود.

اینک سفارش شما در فروشگاه ثبت شده و کارشناسان فروش پس از بررسی الزم، بسته شما را به پست تحویل  

 خواهند داد.

از طریق واتس آپ و یا از طریق چت در صفحه فروشگاه با همکاران بخش فروش و پشتیبانی توانید **شما می 

 در ارتباط باشید**

 

 

 *برای تک تک شما مشتریان گرامی با آرزوی تندرستی و سالمتی*

 


