شرایط خرید اقساطی دوره های آموزشی سبزسازه

مهندس عزیز ،در صورتی که تمایل به خرید اقساطی دوره های آموزشی دارید ،شرایط ضروری تهیه اقساطی به شرح زیر می باشد .لذا
حتما قبل از اقدام به خرید ،به صورت کامل موارد زیر را مطالعه فرمایید:
-1

در صورت خرید اقساطی ،بابت ایجاد اضافه فعالیت برای پشتیبان فنی 5 ،درصد از مبلغ دوره به میزان پرداختی افزوده می گردد.
ترتیب پرداخت اقساطی نیز به شرح جدول زیر می باشد:
شماره پرداخت

هزینه پرداختی

موعد پرداخت قسط

مثال برای یک دوره با مبلغ 1میلیون ناموت

پرداخت اول

 5درصد افزوده شده  20 +درصد مبلغ دوره

ابتدای خرید و لحظه دریافت

 300هزار ناموت

پرداخت دوم

 20درصد مبلغ دوره

 25روز پس از اولین پرداخت

 250هزار ناموت

پرداخت سوم

 20درصد مبلغ دوره

 25روز پس از دومین پرداخت

 250هزار ناموت

پرداخت چهارم

 20درصد مبلغ دوره

 25روز پس از سومین پرداخت

 250هزار ناموت

 -2در صورت خرید اقسا طی ،کل محتوای دوره ها برای شما ارسال می گردد و از این بابت تفاوتی با پرداخت نقدی وجود نخواهد
داشت.
 -3شما حداکثر تا  10روز پس از موعد مقرر اجازه پرداخت را دارید و در صورت عدم پرداخت طی این بازه ،کلیه ویدئوهای آموزشی
برای شما غیرفعال شده و امکان استفاده از آنها را نخواهید داشت.

نکته  -1ما حتما پس از گذشت  10روز از موعد مقرر با شما تماس می گیریم و پرداخت قسط را یادآوری می کنیم تا از غیرفعال
شدن ویدئوها جلوگیری شود .در صورت غیرفعال شدن ویدئوها ،شما می توانید هر زمان که برایتان مقدور بود نسبت به
پرداخت قسط عقب افتاده ،اقدام کنید و سپس تنها با پرداخت هزینه یک الیسنس ( 3دالر) ویدئوها مجددا برای شما فعال
می شوند.
نکته -2در صورت غیرفعال شدن ویدئوها ،به علت اینکه آیدی سیستم شما به صورت خودکار وارد لیست سیاه ()Black List
می گردد ،برای فعالسازی مجدد عالوه بر تحمیل هزینه اضافی ،الزم خواهد بود  mainboardسیستم به صورت کامل عوض
گردد .بنابراین الزم است که برای تهیه مجدد آموزش ،از سیستم دیگری جهت فعالسازی و مشاهده آموزش استفاده کنید.
نکته  -3به علت سیستم ی و خودکار بودن فرایند غیرفعالسازی ،امکان دادن مهلت اضافه برای پرداخت وجود ندارد.

.1

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.

با مطالعه کامل نکات فوق و در صورت تمایل به تهیه اقساطی دوره ها ،برای دریافت لینک های پرداخت با شماره 05632434440
تماس گرفته و یا از طریق پشتیبانی تلگرام به شماره  09336474385با ما در ارتباط باشید.

چرا بهتر است دوره های آموزشی سبزسازه را اقساطی تهیه نکنید؟

پرداخت نقدی

پرداخت اقساطی

مشمول شرایط ضمانت بازگشت وجه

عدم مشمولیت شرایط ضمانت بازگشت وجه

امکان استفاده از شارژ هدیه در صورت وجود

عدم امکان استفاده از شارژ هدیه

امکان شرکت در قرعه کشی کاربر ویژه

عدم امکان شرکت در قرعه کشی کاربر ویژه

راهنمای خرید اقساطی آموزش های سبزسازه

صفحه محصول

سبد خرید

روش دریافت و پرداخت

پنل کاربری
برای پرداخت اقساط بعدی از طریق پنل کاربر ی تان به بخش تراکنشهای مالی بروید .می توانید هر زمان که خواستید قسط خود را
پرداخت کنید ،البته دقت داشته باشید که تاریخ پرداخت شما نباید بیش از ده روز از تاریخ ذکر شده در سایت بگذرد .در صورت عدم
پرداخت پس از این مهلت ،آموزش ِشما بصورت سیستمی از کار خواهد افتاد.
توجه :در صورتی که قصد خرید اقساطی ِ چند محصول را به طور همزمان دارید حتما نکات زیر را در نظر بگیرید:
)1

در صورتی که هر یک از محصوالت انتخابی شما ،باالی  300هزارناموت باشد میتوانید همه آن ها را به صورت اقساطی به سبد
خرید اضافه کرده و خرید خود را انجام دهید.

 )2اما اگر یکی از این محصوالت مبلغی کمتر از  300هزار ناموت دارد ،برای خرید اقساطی به پشتیبانی سبزسازه پیام دهید تا
همکاران ما شرایط را برای شما اصالح کنند.

