
با کلیک بر روی گزینه ورود به سایت در منوی بالای سایت مانند شکل زیر به قسمت ورود به سایت وارد  -1

 شوید.

 

 در این قسمت بر روی گزینه ثبت نام مانند شکل زیر کلیک کنید. -2

 

  



همچنین بعد و  می باشد ضروریدر قسمت فرم ثبت نام مانند تصویر زیر پرکردن گزینه های ستاره دار  -3

از پر کردن اطلاعات درخواست شده می بایست تصویر کارت ملی خود را با کلیک بر روی گزینه 

Choose File   امنیتی نمایش داده  کد اری کنید.سپسذکه در تصویر زیر نمایش داده شده است بارگ

 شده) به رنگ سبز مشخص است( در کادر کد امنیتی وارد کرده و بر روی ثبت نام کلیک کنید.

  

 



برای شما کادری نمایش داده می شود مبنی بر اینکه مایل به ذخیره نام کاربری و رمز عبور خود در  -4

کلیک کنید.  save ه مرورگر هستید یا نه . برای ذخیره این رمز در مرورگر بر روی گزین

 
حال بروی کزینه ورود به سایت کلیک کنید.مانند تصویر زیر می بایستی نام کاربری و رمز عبور) در کادر  -5

 های زرد رنگ ( درج شده باشد.

 

در صورتی که تصویر مقابل را در بالای صفحه با نام کاربری خود مشاهده می کنید به این معنی است که  -6

حالا بر روی منوی محصولات کلیک کنید و یکی از دسته بندی ها را ) ام شده اید. شما موفق به ثبت ن

  مثلا تلویزیون های شهاب( انتخاب کنید.



 

 

اضافه کردن به سبد خریدمحصول مورد نظر را انتخاب کرده و در صورت موجود بودن آن بر روی گزینه  -7

 کلیک کنید.  

 

دیگر دسته بندی ها می توانید محصولات دیگری را به سبد با کلیک بر روی منوی محصولات و انتخاب  -8

 خرید خود اضافه کنید.

 

بر روی سبد خرید کلیک کنید در صورتی که تمام محصولات مورد نظر خود را به سبد خرید افزوده اید ، -9

تا شکل زیر نمایش داده شود.بر روی گزینه نحوه ارسال کلیک کنید و استان و شهرستان مورد نظر خود 

 را انتخاب کنید. 

 

  



همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید هزینه ارسال تهران رایگان و هزینه ارسال به  -11

 شهرستان به عهده مشتری می باشد.

 
باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران که با  اعضای  در صورتی که کد تخفیف دارید ) مخصوص -11

مراجعه به سایت باشگاه مشتریان بانک رفاه می توانند کد تخفیف خود را دریافت کنند( می توانید آن را 

درج نموده و بر روی گزینه آدرس آدرس تحویل کالا مطابق با تصویر زیردر کادر مربوطه در بالای گزینه 

  تحویل کالا کلیک کنند.

 

کر : برای اعمال کد تخفیف می بایستی بعد از وارد کردن کد تخفیف در کادر مشخص شده بر روی کلید اعمال تذ

 ارد شده بر روی فاکتور شما اعمال گردد.که به رنگ خاکستری مشخص است کلیک کنید تا مبلغ مربوط به کد و



 

را مطابق با تصویر زیر وارد کرده و بر روی نحوه پرداخت کلیک  تحویل کالا اطلاعات آدرس  -12

کنید

 

 

 

در این قسمت  اگر میخواهید خرید را نقدا پرداخت کنید بر روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک   -13

کنید و در غیر این صورت برای دریافت فاکتور خرید طرح اقساطی بر روی گزینه پرداخت قسطی کلیک 

یک کنید. کلقوانین  وت بر روی کادر مربوط به  تایید مطالعه شرایط کنید. شما می بایس

 
 



   

 کلیک کنید. PDFحال بر روی گزینه دریافت فایل  -14

 
 .فایل شما در مرورگر دریافت می گردد که در گوشه پایین آن قابل مشاهده می باشد  -15

 

 

قسمت دانلود مرور گر در   Ctrl+Jدر صورتی که فایل را مشاهده نمی کنید با کلید میانبر    -16

 دسترس شما قرار می گیرد و فایل دانلود شده را مانند تصویر زیر در آنجا می توانید بیابید.

 

  



را چاپ کرده و با مراجعه به بانک آن را تایید و خرید خود را نهایی  پیش فاکتور  می توانید فایل -17

کنید. لازم به ذکر است که می بایستی در فایل دریافت شده مطابق با تصویر زیر شماره حساب و شناسه 

واریز درج شده باشد در غیر این صورت شما می بایست روند خرید خود را به درستی مجدد تکرار کنید. 
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