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فروشگاه آنﻼین هوده شاپ

 -١ثبت نام
جهت ثبت سفارش ،ﻣﯽ ﺑاﯾﺴت اﺑتدا فرم ثبت نام را در ساﯾت هوده شاپ ) (www.hoodehshop.comﺗﮑﻤﯿﻞ
نﻤا د) .ﺑرای شروع ثبت نام  ،شﻤاره ﺗلفن هﻤراه خود را وارد نﻤا د(

دقت نﻤا د احراز هوﯾت و کلﯿه ﻣراحﻞ ثبت سفارش ،اعﻼم قﯿﻤت ،پرداخت و ارسال کاﻻ از طرﯾق پﯿاﻣک ﺑه شﻤاره
ﺗلفن هﻤراه دارنده کارت اعﻼم ﻣﯿگردد .در ثبت شﻤاره ﺗلفن هﻤراه خود دقت فرﻣا د.
پس از ﺗﮑﻤﯿﻞ فرم ثبت نام  ،ﺑر روی ﻣنوی فرم ثبت سفارش کلﯿک کنﯿد ﯾا از طرﯾق دکﻤه ورود ﺑه حﺴاب کارﺑری وارد
شوﯾد.

 -٢ثبت سفارش
ﺑا نام کارﺑری و رﻣز عبوری که در هنگام ثبت نام ﺗعرﯾف نﻤوده اﯾد ،ﺑه حﺴاب کارﺑری خود وارد شوﯾد و در ﻣنوها ،روی
ﮔزﯾنه فرم ثبت سفارش کلﯿک کرده ،ﻣشخصات کاﻻی ﻣوردنظر خود را ﺑصورت کاﻣﻞ و دقﯿق وارد نﻤا د.
نام کاﻻ و ﺑرند ﻣوردنظر خود را انتخاب کنﯿد در صورﺗﯽ که در لﯿﺴت نبود ساﯾر را انتخاب کنﯿد .در قﺴﻤت ﻣشخصات
فنﯽ ،ﺑصورت کاﻣﻞ و دقﯿق رنگ ،ساﯾز و اﺑعاد کاﻻی ﻣوردنظر خود را وارد کنﯿد.
در فﯿلد قﯿﻤت ،حدود قﯿﻤت ﻣدنظر خود را اعﻼم نﻤا د .در صورﺗﯽ که قﯿﻤتﯽ ﻣدنظرﺗان نﯿﺴت ،استعﻼم قﯿﻤت را ﺑه
کارشناسان ﻣا ﺑﺴپارﯾد.
ﺗﺬکر: ١ﻣﺴئولﯿت انتخاب ،اطﻼعات و ﻣشخصات کاﻻ ﺑر عهده ﻣشتری ﻣﯽ ﺑاشد.
ﺗﺬکر: ٢ﻣﺴئولﯿت ﺗطاﺑق کاﻻی ارسالﯽ ﺑا ﻣشخصات ارائه شده ﺗوسط ﻣشتری ﺑه عهده شرکت ﻣﯽ ﺑاشد.
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در قﺴﻤت آدرس  ،نشانﯽ ﻣوردنظر خود جهت ﺗحوﯾﻞ کاﻻ را وارد نﻤا د.
آدرسﯽ که ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود آدرسﯽ است که در هنگام ثبت نام وارد کرده اﯾد در صورﺗﯽ که ﻣﯿخواهﯿد سفارش شﻤا ﺑه
آدرسﯽ غﯿر اﯾن آدرس ارسال شود ،ﮔزﯾنه ﺗغ ر آدرس را انتخاب کنﯿد و آدرس جدﯾد را وارد نﻤا د ) کدپﺴتﯽ ﺑا دقت و حتﻤا وارد
شود(
ﺗﺬکر :٣دقت کنﯿد در صورت اشتباه ﺑودن آدرس اعﻼﻣﯽ ،هزﯾنه ﺑرﮔشت کاﻻ و قﺴط ﺗولﯿدی احتﻤالﯽ ﺑر عهده سفارش دهنده ﻣﯽ ﺑاشد.

دکﻤه ارسال سفارش را انتخاب نﻤا د .کد رهگﯿری ﺑه شﻤا داده ﻣﯿشود و پﯿاﻣﮑﯽ ﻣبنﯽ ﺑر ارسال درخواست کاﻻ
نﯿز ﺑه شﻤاره ﺗلفن هﻤراه سفارش دهنده ارسال ﻣﯿگردد.

درخواست ارسالﯽ ﺗوسط کارشناسان ﻣا ﺑررسﯽ شده و ظرف  ٤٨ساعت کاری  ،قﯿﻤت از طرﯾق ساﯾت و ارسال
پﯿاﻣک اعﻼم ﻣﯿگردد .پس از درﯾافت پﯿاﻣک ﻣبنﯽ ﺑر اعﻼم قﯿﻤت ،ﻣﯽ ﺑاﯾﺴت ﺑا نام کارﺑری و رﻣز عبور خود وارد پنﻞ
کارﺑری خود شده و در ﻣنوی پﯿگﯿری سفارشات و ﺑا کلﯿک ﺑر روی کد رهگﯿری از اعﻼم قﯿﻤت کاﻻی خود ﻣطلع ﮔردﯾد.

 -٣نحوه پیگیری سفارش و اطﻼع از قیمت اعﻼمی
در ساﯾت ،در ﻣنوی پﯿگﯿری سفارشات کلﯿه سفارشات شﻤا و وضعﯿت هر ﯾک نﻤاﯾش داده ﻣﯽ شود.
سازد جهت ﻣشاهده اﯾن صفحه  ،ﻣﯽ ﺑاﯾﺴت اﺑتدا ﺑا نام کارﺑری و رﻣز عبور خود وارد شوﯾد(
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در صفحه پﯿگﯿری سفارشات ،ﻣﯽ ﺗوانﯿد از وضعﯿت سفارش خود ﻣطلع شوﯾد.
جهت اطﻼع از جزئﯿات سفارش خود ﺑر روی کد رهگﯿری کاﻻی درخواستﯽ کلﯿک کنﯿد.

ﻣواردی که اﯾن صفحه ﻣشاهده ﻣﯽ کنﯿد:
جزئﯿات سفارش :کد رهگﯿری و جزئﯿات کاﻻی درخواستﯽ شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود.

جزئﯿات استعﻼم :ﺗارﯾخ استعﻼم و قﯿﻤت نقدی کاﻻ ﺑه شﻤا اعﻼم ﻣﯿگردد.
خاطرنشان ﻣﯿﺴازد که ﺑا ﺗوجه ﺑه نوسانات قﯿﻤت ارز ،قﯿﻤتهای اعﻼﻣﯽ ﺗا ﺑازه زﻣانﯽ ﻣشخص شده دارای اعتبار ﺑوده و پس از آن
ﻣجدد ﻣﯽ ﺑاﯾﺴت در هﻤﯿن صفحه درخواست استعﻼم ﻣجدد قﯿﻤت نﻤا د.
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پس از اعﻼم قﯿﻤت کاﻻی درخواستﯽ ،شﻤا ﻣﯿتوانﯿد ﻣبلغ خرﯾد را ﺑصورت نقدی ﺑا کارت ﺑانﮑﯽ ؛ ﯾا ﺑخشﯽ را ﺑصورت پﯿش پرداخت
و الباقﯽ را ﺑصورت اقﺴاط ﯾا ﺑصورت ﺗﻤام قﺴط پرداخت نﻤا د.

 -٤پرداخت بصورت اقساط با هوده کارت بدون وثیقه و ضامن
ﺑا ﺗوجه ﺑه ﻣوجودی اعتبار هوده کارت خود ،ﻣﯿتوانﯿد ﻣبلغ کاﻻی درخواستﯽ خود را ﺑصورت ﺗﻤام اقﺴاط ،ﯾا ﺑخشﯽ نقدی ﺑخشﯽ
اقﺴاط ،ﯾا ﺑا استفاده از چندﯾن کارت اعتباری پرداخت نﻤا د.

 ٤-١پرداخت بصورت تمام قسط با استفاده از یک کارت اعتباری
قﯿﻤت نقدی کاﻻ در قﺴﻤت جزئﯿات استعﻼم ﻣشخص شده است .شﻤا در اﯾن قﺴﻤت ﻣﯿتوانﯿد ﺗعداد اقﺴاط ﻣوردنظر خود را
انتخاب نﻤا د.

ﺑا انتخاب ﺗعداد ﻣاههای ﻣوردنظر ،قﯿﻤت اقﺴاطﯽ و ﻣبلغ هر قﺴط نﻤاﯾش داده خواهد شد .پس از انتخاب و ﺗا د ،دکﻤه
پرداخت ﺑا کارت اعتباری هوده )ﺑﯿﻤه ﻣلت( کلﯿک کنﯿد ﺗا ﺑه صفحه دروازه ﺗراکنش اﯾنترنتﯽ هوده کارت ﻣتصﻞ شوﯾد.
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در اﯾن صفحه اطﻼعات کارت اعتباری خود و رﻣز اﯾنترنتﯽ را وارد و دکﻤه پرداخت را کلﯿک نﻤا د .ﺗعداد اقﺴاط ﺑه شﻤا نﻤاﯾش
داده خواهد شد ،جهت نهاﯾﯽ شدن خرﯾد ،دکﻤه ﺗﮑﻤﯿﻞ خرﯾد را کلﯿک نﻤا د.
پﯿام ثبت ﻣوفقﯿت آﻣﯿز خرﯾد ﺑرای شﻤا نﻤاﯾش و ارسال ﻣﯿگردد و کارشناسان ﻣا  ،جهت ارسال راﯾگان کاﻻ ﺑا شﻤا ﺗﻤاس خواهند
ﮔرفت.

 ٤-٢پرداخت بصورت بخشی نقدی و مابقی بصورت اقساط با هوده کارت
در صورﺗﯽ که ﺗﻤاﯾﻞ دارﯾد ﯾا اعتبار کارت شﻤا ﺑه ﻣﯿزان کافﯽ نﻤﯽ ﺑاشد ﻣﯿتوانﯿد ﺑخشﯽ از ﻣبلغ کاﻻی درخواستﯽ را نقدا ﺑصورت
پﯿش پرداخت ﺑا استفاده از کارﺗهای ﺑانﮑﯽ پرداخت نﻤا د.

پس از وارد نﻤودن ﻣبلغ ﻣوردنظر ﺑر روی دکﻤه پرداخت ﺑا کارت ﺑانﮑﯽ کلﯿک نﻤا د ،ﺑه درﮔاه ﺑانک وصﻞ شده ،پرداخت خود را
انجام دهﯿد .پس از درﯾافت پﯿام پرداخت ﻣوفقﯿت آﻣﯿز و درﯾافت کد رهگﯿری ﺑانک  ،دکﻤه اداﻣه سفارش را کلﯿک کرده و ﻣجدد
ﺑا اﯾن صفحه وصﻞ شده ،ﻣبلغ پﯿش پرداخت وارﯾزی ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود.
ﺑا کلﯿک ﺑر روی دکﻤه جزئﯿات ﻣﯿتوانﯿد ،ﺗارﯾخ  ،ﻣبلغ و کد رهگﯿری ﺑانک ﺑرای ﻣبلغ پﯿش پرداخت وارﯾزی را ﻣﻼحظه فرﻣا د.

ﻣانده ﻣبلغ نقدی پس از کﺴر ﻣبلغ پﯿش پرداخت نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود.
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ﺑرای پرداخت ﻣانده ﻣبلغ ﺑصورت اقﺴاط ،در ﮔزﯾنه اقﺴاط ،ﺗعداد ﻣاههای ﻣوردنظر خود را انتخاب نﻤا د .ﺑه ﻣحض انتخاب ﺗعداد
اقﺴاط ،قﯿﻤت اقﺴاطﯽ و ﻣبلغ هر قﺴط ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯽ شود و ﺑا کلﯿک ﺑر روی دکﻤه پرداخت ﺑا کارت اعتباری ﺑه درﮔاه
هوده کارت وصﻞ ﻣﯿشوﯾد و ﻣﯿتوانﯿد پرداخت را نهاﯾﯽ کنﯿد.

مبلغ اقساطی

 ٤-٣پرداخت با بیش از یک کارت اعتباری

در صورﺗﯽ که اعتبار کارت شﻤا کافﯽ نﻤﯽ ﺑاشد ﻣﯿتوانﯿد ﺑرای پرداخت ﻣبلغ خرﯾد خود ،از دو ﯾا سه کارت اعتباری نﯿز
استفاده نﻤا د.
ﺑرای اﯾن ﻣنظور ،ﺑعد از اعﻼم ﻣبلغ نقدی ،اﺑتدا ﺗعداد ﻣاه های اقﺴاط خود را انتخاب نﻤا د .ﺑعد از انتخاب قﯿﻤت
اقﺴاطﯽ کﻞ ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود ،حاﻻ ﻣﯿتوانﯿد ﻣبلغ ﻣوردنظر ﺑرای کﺴر از کارت اعتباری اول را در ﺑاکس
ﻣرﺑوطه وارد نﻤا د و دکﻤه پرداخت ﺑا کارت اعتباری کنار آن را کلﯿک نﻤا د

پس از کلﯿک ﺑه درﮔاه پرداخت اﯾنترنتﯽ هوده کارت وصﻞ ﻣﯿشوﯾد ،اطﻼعات کارت اعتباری اول را وارد نﻤا د و ﺑعد
از ﺗا د دکﻤه ﺗﮑﻤﯿﻞ خرﯾد را ﺑزنﯿد.
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پس از پرداخت ﻣوفقﯿت آﻣﯿز  ،ﺑا ﺗوجه ﺑه اﯾنﮑه هنوز ﻣبلغ اقﺴاط را ﺑصورت کاﻣﻞ پرداخت نﮑرده اﯾد ،پﯿام اداﻣه
سفارش ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود.

ﺑا کلﯿک ﺑر روی دکﻤه اداﻣه سفارش ﻣجدد ﺑه صفحه اعﻼم قﯿﻤت وصﻞ ﻣﯿشوﯾد .جزئﯿات پرداخت ﺑا کارت اعتباری
اول ﺑه شﻤا نﻤاﯾش داده ﻣﯿشود و هﻤچنﯿن ﻣانده ﻣبلغ اقﺴاطﯽ  ،که ﻣﯿتوانﯿد ﺑا ﯾک کارت اعتباری دﯾگر پرداخت
نﻤا د.

ﻣانده ﻣبلغ اقﺴاطﯽ را در ﺑاکس ﻣرﺑوطه وارد نﻤوده و دکﻤه پرداخت ﺑا کارت اعتباری را انتخاب نﻤا د.
ﻣجدد ﺑه درﮔاه پرداخت اﯾنترنتﯽ هوده کارت ﻣتصﻞ ﻣﯿشوﯾد .اطﻼعات کارت دوم را وارد نﻤوده و نﺴبت ﺑه ثبت خرﯾد
اقدام نﻤا د.
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وقتﯽ ﻣبلغ کاﻣﻞ ﻣﯿشود ﺑه شﻤا پﯿغام پرداخت ﻣوفقﯿت آﻣﯿز را ﻣﯽ دهد .کارشناسان ﻣا جهت هﻤاهنگﯽ ارسال
سفارش ،ﺑا شﻤا ﺗﻤاس خواهند ﮔرفت.
کاﻻی درخواستی ،توسط کارشناسان ما به آدرس پستی اعﻼمی شما ارسال می گردد.

ﺗﺬکر :٥ﺑه قﯿﻤت اعﻼﻣﯽ دقت فرﻣا د .پس از پرداخت  ،اعتبار از کارت کﺴر خواهد شد و انصراف از خرید پس از پرداخت امکان پذیر نمی باشد.
ﺗﺬکر :٦دقت نﻤا د ﺗنها در ﻣواردی نادر ،احتﻤال لغو خرﯾد ﺗنها چند ساعت پس از انجام ثبت سفارش اﯾنترنتﯽ و پرداخت اﻣﮑان پﺬﯾر ﻣﯽ ﺑاشد
و ﻣﯿباﯾﺴت حتﻤا هﻤاهنگﯽ ﻻزم از طرﯾق شﻤاره واﺗس آپ  ٠٩٣٣١٨٥٠٢١٥صورت ﺑگﯿرد.

جهت درﯾافت رﻣز اﯾنترنتﯽ ،پﯿاﻣک }کدملی{*}شماره کارت{ Oرا ﺑه ساﻣانه پﯿاﻣﮑﯽ ) (٠٢١٨٥٣٣٣ارسال نﻤا د:
نﻤونه پﯿاﻣک ارسال شده جهت درﯾافت رﻣز اﯾنترنتﯽ:
O٨٨٨٨٤٢٦٠١٠٠٠٠٠١٣*٢٣٠٠٢٣٣٥٢٥
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رویه بازگرداندن کاﻻ
 ﻣﺴئولﯿت انتخاب ،ورود صحﯿح اطﻼعات و ﻣشخصات کاﻻ ﺑر عهده ﻣشتری ﻣﯽ ﺑاشد.
 ﻣﺴئولﯿت ﺗطاﺑق کاﻻی ارسالﯽ ﺑا ﻣشخصات ارائه شده ﺗوسط ﻣشتری ﺑه عهده شرکت ﻣﯽ ﺑاشد.
 خرﯾدهای نهاﯾﯽ شده ﺑدون دلﯿﻞ ﻣوجه کنﺴﻞ نﻤﯽﮔردند.
 در ﻣواردی نادر ،احتﻤال لغو خرﯾد ﺗنها چند ساعت پس از انجام ثبت سفارش اﯾنترنتﯽ و پرداخت اﻣﮑان پﺬﯾر
ﻣﯽ ﺑاشد و ﻣﯿباﯾﺴت حتﻤا هﻤاهنگﯽ ﻻزم از طریق شماره واتس آپ  ٠٩٣٣١٨٥٠٢١٥صورت ﺑگﯿرد.
 پس از لغو خرﯾد سعﯽ ﻣﯽ ﮔردد کاﻻی دﯾگری در هﻤان زﻣان ﺑرای ﻣشتری ﺗهﯿه شده و ﯾا در صورت عدم اﻣﮑان،
اعتبار ﺑه کارت ﻣشتری ﺑازﮔردد .در اﯾن ﻣوارد ،ﻣشتری حق هﯿچﮔونه اعتراضﯽ را نخواهد داشت.
 ﺑرای ﺑازﮔردان کاﻻ ﻣﯿتوانﯿد تنﻬا از طریق پیام به شماره واتساپ  ٠٩٣٣١٨٥٠٢١٥ﻣوضوع را اطﻼع دهﯿد،
کارشناسان ﻣرﺑوطه درخواست شﻤا را ﺑررسﯽ و طﯽ ﯾک روز کاری ﺑا شﻤا ﺗﻤاس خواهند ﮔرفت .در صورت ﺗا د،
زﻣان و روش ﺑازﮔردان کاﻻ ﺑا هﻤاهنگﯽ دارنده کارت انجام ﻣﯽ پﺬﯾرد.

http://www.hoodehshop.com

