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 -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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 -٤پرداخت بصورت نقدی
جهت خرﯾد و پرداخت نقدی ﺑرای روی دکﻤه پرداخت کلﯿک نﻤا د .ﺑه درﮔاه ﺑانک وصﻞ ﻣﯿشود و ﻣﯿتوانﯿد ﺑا هر ﯾک از کارﺗهای
عضو شتاب خود نﺴبت ﺑه پرداخت اقدام نﻤا د.
پس از پرداخت و ﺗا د ،جهت ارسال راﯾگان کاﻻ ،کارشناسان ﻣا ﺑا شﻤا ﺗﻤاس خواهند ﮔرفت.

مزایای خرید نقدی از هوده شاپ:

 -١هوده شاپ ﺗنها فروشگاه آنﻼﯾن کشور است که ﺑه روش جﺴتجوی پﯿشرفته ﺑهترﯾن قﯿﻤت را ﺑرای
شﻤا خواهد ﯾافت.
 -٢در هوده شاپ ﻣحدودﯾت عدم ﻣوجودی کاﻻ وجود ندارد.
 -٣در کاﻻهاﯾﯽ که هوده شاپ ﮔارانتﯽ ﻣﯽنﻤاﯾد ،ﺑﯿﻤهناﻣهای ﻣعتبر ﺑرای ﺗضﻤﯿن صادر ﻣﯽ شود که خﯿال
ﻣشتری از هر نظر راحت و آسوده است.
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