چگونه از فروشگاه خرید کنم :
با انتخاب آدرس  http://tesaamshop.irوارد سایت فروش اینترنتی کنترل های گاز تصام می شوید کنترل
های گاز خطوط مصرف دسته بندی شده اند

از طریق آیکن محصوالت در باالی صفحه و یا انتخاب تصویر می توانید وارد صفحه مورد نظر خود شوید ،
بوسیله جدول هوشمند در همان صفحه می توانید با انتخاب مشخصه های کاال نظیر اتصال  ،فشار ورودی ،
فشار خروجی و  ....به سرعت سفارش خود را نهایی نمایید .

با انتخاب مقادیر مشخصه های تعیین شده می توانید سفارش مورد نظر خود را از سبد فروشگاه انتخاب و با
زدن آیکن خرید به سمت سبد خرید و عملیات پرداخت هدایت شوید  ،در قسمت سبد خرید تعداد محصول
مورد نظر را انتخاب نمایید  ،در صورتیکه قصد خرید چندین محصول از فروشگاه را داشته باشید با انتخاب
کلید

به جدول هوشمند برگشته و مجدد میتوانید کاالی مورد نظر خود را در هر

مجموعه خرید نموده و به سبد خرید خود اضافه نمایید .

سبد خرید
در صورت اتمام انتخاب محصوالت فروشگاه با زدن کلید

در سمت چپ پایین

صفحه به مرحله بعدی خواهید رفت .
برای خرید نهایی و دریافت کاال شما باید در سایت ثبت نام کرده باشد و در صورتیکه ثبت نام شما در سایت
انجام شده باشد در خرید های آتی نیازی به ثبت نام نیست و با ورود نام کاربری و رمز عبور تعریف شده توسط
خودتان میتوانید به صفحه مخصوص پرداخت مراجعه بفرمایید .

ثبت نام در سایت
برای ثبت اطالعات کاربری تنها کافیست شماره همراه خود را
ثبت نمایید و منتظر یک کد  4رقمی جهت تایید باشید  ،در پنجره
جدید نام و نام خانوادگی ثبت و مراحل ثبت نام اولیه در سایت
انجام خواهد شد
در صورت تغییر و یا تکمیل اطالعات کاربری از بخش پروفایل کاربری
در قسمت پروفایل تغییر و یا تکمیل اطالعات کاربر  ،کلیه سفارشات  ،پیامها
به مدیر سایت و عملیات های مالی پرداختی خود را می توانید مشاهده نمایید .
با رفتن به منوی محصوالت شما آماده خرید کردن از سایت بوده و با انتخاب
خروج در این قسمت از پروفایل کاربری خود می توایند خارج شوید .

با انتخاب

در صورتیکه اطالعات کاربری کامل نباشد فرم تصحیح اطالعات ظاهر

شده که حتما باید کامل ثبت گردد  .در صورتیکه اطالعات کاربری کامل باشد نیازی به پر کردن این صفحه
نیست .
پس از اطالعات تکمیلی نوع دریافت مشخص می شود  ،در صورت انتخاب با پست مرسوله بسته بندی شده
و ارسال خواهد شد در غیر اینصورت توسط گزینه ارسال پیام نحوه ارسال را با ترمینال یا باربری مشخص
کرده تا سفارشات ارسال گردد .
با کلیک روی گزینه

به مرحله

پرداخت مبلغ وارد خواهید شد .با بازبینی سفارش
محصوالت انتخاب شده و مشــاهده صورتحساب کلید
تایید را انتخاب نمایید  .در صفحه جدید کد رهگیری
سفارش برای شما صادر خواهد شد و مبلغ صورتحساب
را می توانید با روشهای مشخص شده پرداخت نمایید .
در صورتیکه بخواهید با رمز دوم عملیات پرداخت بانکی را
انجام دهید وارد صفحه مربوط به واریز مبلغ شده و این
عملیات را انجام دهید و درصورتیکه بخواهید بصورت کارت
به کارت  ،عملیات پرداخت صورت پذیرد مبلغ مورد نظر به
شماره کارت مشخص شده واریز و اطالعات کارت بانکی و کد
رهگیری پرداخت مبلغ باید ثبت شود تا تاییدیه پرداخت
صادر شود .
این فروشگاه به چهار روش ارسال بار را توسط انتخاب مشتری ارسال می نماید که در صورت انتخاب هر
گزینه تحویل برای ارسال صورت میگیرد
در روش پست طبق فرمول پست و وزن محصوالت انتخاب شده مبلغ هزینه پستی نیز اعالم می گردد .

