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 مراجعه کنید! وبسایت سبزسازهبرای دریافت مطالب بیشتر به  

 

 شرایط خرید اقساطی دوره های آموزشی سبزسازه

قبل از اقدام به خرید، به صورت کامل  حتما  دارید،    ی آموزشیکه تمایل به خرید اقساطی دوره ها  مهندس عزیز، در صورتی
 موارد زیر را مطالعه فرمایید: 

 . تومان می باشد میلیون   2خرید اقساطی برای خریدهای باالی  -1

 پرداخت میکند.  ا یک ماه بعد رموقع ثبت سفارش و مابقی کاربر نصف مبلغ دوره را قسطی   2به صورت  خرید در  -2

وجود  با پرداخت نقدی  تفاوتی  ین بابت  ا  گردد و از  ، کل محتوای دوره ها برای شما ارسال میقسطی  2در صورت خرید   -3
 نخواهد داشت. 

غیر  سبزسازه هیچ تعهدی نسبت به یادآوری پرداخت قسط ندارد و شما می بایست با پرداخت به موقع قسط خود از  -4
 دوره و پرداخت هزینه اضافی خودداری کنید.  فعال شدن

شود و لینک   روز بگذرد و پرداختی صورت نگیرد سریال دوره غیرفعال می 14در صورتی که از زمان پرداخت قسط شما  -5
 د.ناز پنل کاربری حذف می شو  های دانلود

در صورت غیرفعال شدن ویدئوها به علت اینکه آیدی سیستم شما به صورت خودکار وارد لیست سیاه می گردد، برای   -6
 فعالسازی مجدد ملزم به پرداخت هزینه اضافی خواهید بود. 

 غیرفعالسازی، امکان دادن مهلت اضافه برای پرداخت قسط دوم وجود ندارد. به علت سیستمی و خودکار بودن فرایند   -7

در صورت تهیه آموزش ها به صورت اقساطی، مشمول شرایط ضمانت بازگشت وجه نخواهید شد اما مشابه سایر  
 خریداران از کلیه خدمات پشتیبانی بهره مند می گردید. 

 

در صفحه   دریافت این آموزشاز طریق کلیک بر روی دکمه مطالعه کامل نکات فوق و در صورت تمایل به تهیه اقساطی دوره ها، با 
 اقدام کنید.  اقساط یا پرداخت کامل دوره نسبت به دریافت آن با 

 

در تلگرام یا واتساپ پیام دهید یا با شماره   09336474385، لطفا به شماره مشکل در روند خریدسوال یا " در صورت وجود هر گونه 
 تماس بگیرید"  056320444440و  05632044039های 
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