روش خرید آنالین
از mitesoff.com.au

________________________________________________________________
مشتریان عزیز می توانند با استفاده از راهنمای زیر کاالی مورد نظر خود را به صورت آنالین خریداری فرمایند.

افزودن به سبد خرید کاال ADD TO CART -


با مراجعه به لینک  HTTP://WWW.MITESOFF.COM.AUبر روی گزینه ی  BUY NOWدر باالی صفحه کلیک کنید.



بر روی  ADD TO CARTکلیک کنید.



با کلیک کردن بر روی  VIEW CARTدر مربع سبز رنگی که نمایش داده خواهد شد ،به صفحه بعد بروید.

 )۱خرید
در صورت داشتن کد تخفیف آن را در جای خالی زیر بنویسید .در غیر این صورت ،بدون نوشتن چیزی در این قسمت به صفحه ی بعد بروید .

راهنمای وارد کردن کد تخفیفی:
 )۱قسمت  coupon- only one per orderرا بیابید.
 )۲کد خود را در این قسمت وارد کنید.
 )۳بر روی  apply couponکلیک کنید.



بر روی  NEXTکلیک کنید.

 ) ۴سپس تخفیف شما به صورت خودکر محاسبه و از مبلغ کل کم میشود.

 )۲بازبینی





بعد از تکمیل فرم مشخصات و موافقت با شرایط پرداخت ،بر روی  CONTINUE TO PAYMENTکلیک فرمائید.
در صورتی که اسم کشور محل اقامت شما در لیست نمیباشد ،گزینه ی آخر  - OTHER -را انتخاب فرمایید.

لطفا مشخصات و آدرس کامل خود را به ما ایمیل کنید.

افرادی که در کشور های مالزی و سنگاپور هستند ،برای یافتن نزدیکترین نماینده به  FIND A SALONمراجعه بفرمایند.

صفحه ۱از - ۲

نحوه خرید آنالینwww.ungex.com.au/australia :
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 )۳پرداخت
در این مرحله با انتخاب یکی از روش های پرداخت زیر ،خرید سفارش خود را به اتمام برسانید:






الف) پرداخت مستقیم
پرداخت مستقیم این اجازه را به شما میدهد که مبلغ پرداختی خود را پس از سفارش آنالین به صورت دلخواه به شماره حساب زیر واریز نمایید.
به محض دریافت سفارش شما  ،بسته پستی برای شما آماده میشود و پس از دریافت وجه ،به شما فرستاده میشود .به همین جهت واریز مبلغ
پرداختی به حساب شرکت آنجکس در اسرع وقت الزامی میباشد.
مبلغ کل قابل پرداخت را به حساب زیر واریز فرمایید:
به نام:
کد :BSB
شماره حساب:
بانک:
کد سوئیفتی:

UNGEX Pty Ltd
063 254
1065 8345
Commonwealth Bank of Australia
CTBAAU2S

توجه  :برای پرهیز از هرگونه مشکل ،لطفا نام شرکت "دقیقا" به همین شکل نوشته شود:
بدون هیچ نقطه یا کاما
حروف قرمز به صورت بزرگ و حروف مشکی به صورت کوچکPty Ltd :
-

ب) حساب :PayPal






این گزینه به شما امکان پرداخت با کارت اعتباری و یا حساب پیپال ( )PayPalرا می دهد
پس از برگزیدن گزینه  PayPalشما به وبسایت شرکت پی پال رفته و پرداخت خود را از طریق آن به پایان برسانید.
(پس از خروج از وبسایت آنجکس درصورت بروز هرگونه مشکل از سایت پی پال مسولیت آن به عهده شرکت آنجکس نخواهد بود)

ج) کارت اعتباری
بانک مقصد (  )The Commonwealth Bank of Australiaامینت کامل برای پرداختی بدونه مشکل را به مشتریان عزیز ارایه می دهد.
مشخصات کامل کارت اعتباری خود را در جای مشخص شده وارد کنید.

تایید سفارش
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برای تایید سفارش خود مربع را تیک زده سپس بر روی  SUBMIT ORDERکلیک کنید .سپس ایمیلی از آنجکس دریافت خواهید کرد که
تاییدیه سفارش شما می باشد.



به محض ارسال سفارش شما ،ایمیلی حاوی مشخصات کامل بسته پستی و شماره پیگیری آن برای شما فرستاده خواهد شد.

برای تماس و یا  chatزنده با ما لطفا به وبسایت  www.ungex.com.auمراجعه

صفحه  ۲از - ۲

فرمایید.
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