شرايط و ضوابط خريد اقساطي :
 -1ارسال عكس تاييد هويت  :براي تهيه اين عكس كافي است كارت ملي خود را با دست جلوي خود گرفته به صورتي كه
جلوي صورت شما را نگيرد و سپس عكس را بگيريد.

 -2لطفا توجه فرماييد در عكس ارسالي مشخصات كارت ملي واضح و قابل خواندن باشد.
 -3ارسال عكس واضح از دسته چك به صورتي كه نام صاحب حساب و شماره حساب واضح باشد.
 -4مشخصات صاحب دسته چك و كارت ملي بايد كامﻼ با هم تطابق داشته باشد.
 -5بعد از تاييد حساب ،شما ميتوانيد سفارش خود را بر روي وبسايت دوبيسل ثبت كنيد .لطف ًا پرداختي انجام ندهيد تا براي
هماهنگي ها با شما تماس گرفته شود.
 -6بعد از تاييد هويت و ارزيابي حساب شما ،مبالغ و تاريخ چك ها به شما اعﻼم ميشود و شما ميبايست طبق نمونه چك ها
را بنويسيد.
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 -7چك ها ميبايست در وجه آقاي شاهين آقاحسيني به شماره ملي  0079647391نوشته شود.
 -8در صورتي كه چك شما نياز به پشت نويسي داشت طبق نمونه پشت نويسي را انجام دهيد.

 -9بهتر است يك چك را نوشته و عكس آن را براي دوبيسل بفرستيد و بعد از تاييد ساير چك ها را بنويسيد.
 -10عكس تمام چك هاي نوشته شده را براي دوبيسل ارسال كنيد و بعد از تاييد توسط پست پيشتاز به آدرس دفتر فروشگاه
دوبيسل ارسال نماييد.
 -11در خريد اقساطي حداقل  25درصد مبلغ فاك تور بايد به عنوان پيش پرداخت ،پرداخت شود و الباقي مبلغ فاكتور
قسط بندي ميشود.مقدار سود بر روي مانده )مانده مبلغ فاكتور بعد از كسر پيش پرداخت( حدوداً  30درصد براي يك
سال ميباشد .بديهي است در صورتي كه شما بخواهيد اقساط كمتري پرداخت كنيد مقدار سود نيز با توجه به تعداد ماه
ها كمتر ميشود.
 -12شما ميتوانيد مبلغ پيش پرداخت را باﻻ ببريد تا مقدار اقساط شما كمتر شود.
 -13لطفا قبل از ارسال عكس و مشخصات ،به وسيله سايت دوبيسل و يا به وسيله تماس با دفتر دوبيسل از شرايط پرداخت و
قوانين مطلع شويد.
 -14در خريد اقساطي امكان تعويض و مرجوعي به هيچ عنوان وجود ندارد.
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 -15در خريد اقساطي اگر كاﻻيي تخفيف داشته باشد 5 ،درصد تخفيف آن كاﻻ كمتر ميشود.
 -16چك شما ميبايست حتماً از چك هاي صياد باشد).چك هاي جديد با فرمت مشخص بانك مركزي(
 -17استعﻼم حساب شما  10روز اعتبار دارد.بديهي است بعد از گذشت  10روز نياز به استعﻼم مجدد است.
 -18تمامي عكس ها و مشخصات خود را به شماره  09128103644در  whatsAppارسال نماييد.بديهي است ارسال
عكس در هر جاي ديگري پذيرفته نبوده و مسوليت آن به عهده خريدار است.
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