برای خرید آنالین از وب سایت پودایران
 -1ابتدا وارد آدرس زیر شوید :
https://poodiran.com
 -2سپس از منوی صفحه اصلی روی کلمه خرید حوله کلیک کنید:

 -3پس از کلیک بر روی منوی خرید حوله وارد صفحه ای زیر شده محصول مورد نظر را با استفاده از دسته بندی خاص مورد
نظر خود انتخاب کرده و روی تصویر و یا نوشته محصول کلیک کنید (محصوالتی که قیمت آنها با حرف "از" شروع می شود،
محصوالت متغییری هستند که با توجه به سفارشی سازی شما بر روی محصول قیمت آنها تغییر خواهد کرد) :
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 -4پس از کلیک بر روی محصول مورد نظر وارد صفحه جزئیات محصول می شوید .در این صفحه با توجه به ویژگی های
محصول مورد نظر خود شامل  :سایز  ،رنگ  ،جنس و  ....محصول مورد نظر را سفارشی سازی کنید سپس بر روی دکمه
افزودن به سبد خرید کلی کنید(بعضی از محصوالت دارای ویژگی های خاص همانند سایز  ،رنگ  ،جنس نمی باشد) :

 -5پس از کلیک بر روی افزودن به سبد خرید وارد صفحه سبد خرید و نمایش فاکتور خریدتان می شوید طبق راهنمای در تصویر
روی اقدام به پرداخت کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید:
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 -6در این مرحله اگر فراموش کردید در مرحله قبل کد تخفیف را وارد کنید همچنان این شانس را دارید تا کد تخفیف مورد نظر را
وارد کنید.
اطالعات ضروری خود شامل  :نام  ،نام خانوادگی  ،استان محل زندگی  ،شهر محل تحویل  ،آدرس دقیق تحویل کاال  ،کد پستی ،
تلفن ثابت  ،شماره موبایل  ،آدرس ایمیل معتبر جهت ساخت حساب کاربری را وارد کنید :

 -7در مرحله بعد در صورتی که اطالعات را به درستی وارد کرده باشید به صفحه درگاه پرداخت هدایت می شوید :
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در آخر نیز اگر باز هم مشکل داشتین و نیاز به کمک داشتین وارد بخش تماس با ما سایت شوید و با کارشناسان شرکت در ارتباط
باشین.
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