
 یانگروه صنعتی نصرتاز  قتدرب ضد سر راهنمای خرید اینترنتی

 door-center.comمرکز تخصصی فروش درب 

 

 .و پرداخت یک کاال نسبت به سالهای گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده استامروزه روش خرید  

در حال حاضر میتوانید تصمیم بگیرید و پس از انتخاب یک کاال در یکی از وب سایت های فروش آنالین، هزینه آن را پرداخته 

 .و کاال را درب منزل تحویل بگیرید

 

 ccv2  –  رمز دوم کارت-شما برای خرید اینترنتی باید شماره کارت بانکیآیا خرید اینترنتی هم پیش نیاز هایی الزم دارد؟ بله 

 .و تاریخ انقضای کارت و ایمیل و مشخصات خود را بدانید

 .راهنمایی کنیم، پس با ما همراه باشید گروه صنعتی نصرتیانما امروز میخواهیم شما را در خرید بهتر از سایت 

 

که با زدن است.  door-center.comسایت  وب ورود به، گروه صنعتی نصرتیاناز  اینترنتی درباولین گام برای خرید 

 دکمه ورود به فروشگاه در باالی صفحه می توانید به وب سایت مورد نظر هدایت شوید. 

 

 در این مرحله می توانید یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید.

 ثبت نام در سایت. 1

 وارد محیط ثبت نام شوید.نید تا ک کلیک  دارد، قرار صفحه باالی در که "ورود"ی برای این کار بر روی گزینه

 

 مرحله اول: ثبت نام در سایت

 مامیت که کنید دقت. گیردمی انجام سرعت به و است ساده بسیار گروه صنعتی نصرتیان سایتوب در نام تکمیل فرم و ثبت

 .وارد کنید کامل و صحیح صورت به  را نام ثبت فرم در شده خواسته اطالعات

http://www.bpshop.ir/customers/register


 

 ثبت پایان در و کنید کلیک "ثبت نام" اعداد( بر روی دکمه ضربنام و وارد کردن کد کپچا )حاصل پس از تکمیل فرم ثبت

 .آید درمی نمایش به شما عضویت تاییدیه و شده وارد اطالعات از ایخالصه نام،

 

 ورود به حساب کاربریمرحله دوم: 

توانید با ورود به حساب کاربری خود، نسبت به خرید محصوالت مورد سایت، هر زمان که بخواهید، میپس از عضویت در وب

 نظرتان اقدام نمایید.

در باالی صفحه کلیک کرده و پس از وارد کردن ایمیل و رمز عبور، بر روی  "ورود"ی گزینهبرای ورود به حساب کاربری، روی 

 کلیک کنید. "ورود"ی دکمه

 

 افزودن کاال به سبد خریدمرحله سوم: 

کلیک کنید و پس از اضافه کردن  "افزودن به سبد خرید"سایت، بر روی آیکون پس از انتخاب محصول مورد نظر خود در وب

شود. دیده می "اقدام به پرداخت"و  "ادامه خرید"شود که در آن دو گزینه پنجره جدیدی گشوده میکاال به سبد خرید، 

 ، کاالهای بعدی را نیز به سبد خرید"ادامه خرید"چنانچه قصد خرید بیش از یک محصول را دارید، می توانید با انتخاب گزینه 

 .خود اضافه نمایید

http://www.bpshop.ir/customers/register
http://www.bpshop.ir/customers/register


 

در ادامه، تمامی محصوالت اضافه شده به سبد خرید و مجموع قیمت آنها قابل مشاهده است. در صورتی که کوپن تخفیف 

 کلیک کنید. "اقدام به پرداخت"بر روی گزینه سپس  .توانید کد آن را در این قسمت وارد کنیددارید، می

 

 مرحله چهارم: تکمیل کردن اطالعات شخصی

 



 د صفحه پرداختسپس بعد از تکمیل کردن فرم موجود و اطالعات مورد نیاز بر روی دکمه ثبت سفارش کلیک نموده تا وار

 شوید.

 

 مرحله پنجم: پرداخت وجه

سفارش شما در گروه صنعتی نصرتیان ثبت  و کلیک بر روی دکمه پرداخت ثبت با وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود 

 خواهد شد.

 

فیست منتظر باشید تا همکاران ما در اسرع وقت با ا با موفقیت انجام شده و تنها کاضمن تبریک، در این مرحله خرید شم 

 .ارسال خواهند گذاشت تولید و ان فرایندشما تماس خواهند گرفت و شما را در جری

 

  



 . بدون ثبت نام در سایت 2

و تعیین گزینه های موجود در کافی است پس از انتخاب درب مورد نظر  .اگر بدون ثبت نام در سایت قصد خرید را دارید

پس سهدایت شوید.  سبد خرید تا به صفحه .کلیک نماییدید دکمه افزودن به سبد خرروی صفحه از قبیل جهت، ابعاد و ... 

 جام می دهید.ان ،توضیح داده شد روش قبلکه در مراحل سوم تا پنجم را 

 

 

جهت خرید مطمئن از فروشگاه های آنالین میتوانید به پست آموزش خرید اینترنتی در وب سایت پلیس فتا از 

 .طریق لینک زیر مراجعه نمایید

 چگونه با اطمینان خاطر،خرید خود را از طریق اینترنت انجام دهیم؟

 

https://www.cyberpolice.ir/news/3741/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%9F

