
 قوانین خرید مجازي عرضه چوب

 عمل نمایند:   SINAMDFبترتیب ذیل در سایت ، مشتریان گرامی  SINAMDFدر جهت خرید محصوالت 

ثبت به    www.sinamdf.comدرخواست خرید محصوالت خود را در سایت    00:13لغایت    00:11در روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت   -

 د. یسفارش نمای

و فرم ثبت   هآگاه شد  SINAMDFنسبت به رویت و یا قبولی سفارش خود از طرف    21:00در پایان روز فروش هفتگی (دوشنبه) در ساعت   -

 د. یسفارش صادره براي درخواستهاي خود را دریافت نمای

سفارش   - ثبت  تایید  و  ساخت  وجه  پرداخت  از  اولیهSINAMDFپس  ماده  بعنوان  الزم  چوب  خرید  امکان  سامانه  ،  ،  طریق  از 

www.arianmdf.com  همه روزه بغیر از جمعه ، آماده سفارش گذاري شما براي چوب    99/ 06/08از تاریخ    . این سامانهمیسر می باشد

 مورد نیاز از طریق عرضه کنندگان چوب مناسب براي این صنعت، می باشد. 

مبلغ پرداخت شده در سامانه در قسمت ثبت سفارش تایید به    ، ضروري است وتسویه وجوه ثبت سفارش صادره از طریق شناسه واریز  -

 ارائه میگردد.  ARIANMDFبراي مراجعه و تامین چوب در سایت  و رمز عبور  لینکدریافت میگردد. در همان قسمت 

ز طریق این  ا    مراجعه نموده و وارد شوید  ARIANMDFمیتوانید به سامانه    SINAMDFارائه شده در سامانه  انتخاب لینک  از طریق   -

 چوب میسر می باشد.عرضه سامانه بصورت روزانه در ساعات اعالمی امکان ثبت درخواست 

عرضه  نسبت به تسویه وجه  ساعت  24حداکثر ظرف  ARIANMDFپس از انتخاب گونه چوب مورد نظر و سفارش گذاري آن در سامانه  -

ي شده از این سامانه ظرف مدت یک هفته می بایست تحویل  اقدام نمایید. چوب خریدار  ARIANMDFچوب خریداري شده از سامانه  

 گردد.  SINAMDFکارخانه صادر کننده ثبت سفارش محصول 

با توجه به محدودیت عرضه ترتیبی اتخاذ شده ك براي هر ثبت سفارش روزانه یک پنجم مقدار چوب مورد نیاز تحویلی امکان خرید از  -

ARIANMDF  این روش عمًال باشد.  براي تحویل    مستمر  موجب خرید روزانه  وجود داشته  نیاز  براي تکمیل میزان چوب مورد  از سایت 

 می باشد.   SINAMDFمحصول 

ما در آغاز راهی هستیم که با روشی ساده، سریع و درست امکان  عرضه محصوالت گروه فراهم شود و بتوانیم در این راه هم شما را همراهی  

 راي خدمت مناسب به مشتریان گرامی هدایت نماییم. کنیم و هم سازمان را به راهی بهینه ب

 در میان بگذارید که امیدواریم بتوانیم در کوتاه ترین زمان حل مورد نمائیم.  02124870870مشکالت خود را با ما از طریق تلفن          

http://www.sinamdf.com/
http://www.arianmdf.com/

