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ﭼﻮﻧﻪ ﯾ روﯾﺪاد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ و وارد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آن ﺷﻮم؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 30-01-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ روﯾﺪاد

 ‐۱ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾ روﯾﺪاد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد ﺻﻔﺤﻪ روﯾﺪاد ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی »ﺛﺒﺖ ﻧﺎم/ورود ﺑﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه«
ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ‐۲اﮔﺮ در آﭘﺎرات ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ وارد آن ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در آﭘﺎرات ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد
ﺷﻮﯾﺪ.
ﭼﻄﻮر در آﭘﺎرات ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ در آﭘﺎرات ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را در آﭘﺎرات ﺛﺒﺖ ﻧﺮدهاﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ ،در ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﺪ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﻋﻤﺎل« را ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ‐۳ﭘﺲ از ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎم« ،ﻣﺸﺨﺼﺎت روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ« ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۴ﺣﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ آﭘﺎرات ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ.
 -۵اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﺪاد ،ﭘﯿﺎم »ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻠﯿﺖ روﯾﺪاد  ...را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﺷﻮد و ﯾ ﭘﯿﺎﻣ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۶اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﺪاد ،ﭘﯿﺎم »ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ« ﯾﺎ »ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﭘﻮل از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﻧﻼﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ورود ﺑﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه

ﺣﺎل در زﻣﺎن ﺷﺮوع روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ورود ﺑﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه« وارد ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه روﯾﺪاد
ﺷﻮﯾﺪ.

ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺐ »روﯾﺪادﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه« در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

