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 راهنماى خرید اقساطى
آغاز فروش اقساطى محصوالت اکولوکس

هاى بانک  بامشارکت  کاویان  کاالى  زرین  بازگانى  شرکت  توسط  اکولوکس  خانگى  لوازم  اقساطى  خرید  طرح 

معتبر کشور اجرایى گردیده است .

از متقاضیان عزیز درخواست مى شود که پس از مطالعه دقیق مراحل اجرایى و موارد ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

مشمولین طرح عموم در حال حاضر فعال مشتریان بانک هاى ملى ، ملت مى باشند. مبلغ تسهیالت براى هر متقاضى

  بسته به بانک حداکثر 200.000.000 ریال مى باشد. مدت بازپرداخت تسهیالت، در قالب اقساط حداکثر36

 ماهه مى باشد. کارت هاى اعتبارى فقط در دستگاه هاى نصب شده در عاملیت هاى معرفى شده قابل استفاده است.

کارت هاى اعتبارى قابلیت نقد شدن را ندارد. محل تحویل کاال به خریداران، درب منزل خریدار میباشد. زمان

  تحویل کاالى خریدارى شده، 72 ساعت پس از خرید میباشد. دوره استفاده از کارت خرید، حداکثر یک ماه بوده و

 پس از سپرى شدن زمان مذکور، اعتبار آن منقضى مى شود. بدیهى است در صورت استفاده از قسمتى از اعتبار

کارت در مدت تعیین شده، به همان میزان پرونده تسهیالتى ایجاد خواهدشد.
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جهت کسب اطالعات بیشتر عدد 5 را به 820941289 ارسال فرمایید.
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www.zarinkala.ir/Page/c/id/2050

 امور مشتریان:       021-49028

جهت انتخاب نزدیک تربن نمایندگى فروش به پرتال ذیل مراجعه فرمایید

مدارك مورد نیاز:

1- کپى و اصل مدارك احراز هویت

2-آخرین فیش حقوقى ممهور و حکم کارگزینى

3-داشتن دسته چک صیاد

4-کپى سند مالکیت محل سکونت



آغاز فروش اقساطى محصوالت اکولوکس

هاى بانک  بامشارکت  کاویان  کاالى  زرین  بازگانى  شرکت  توسط  اکولوکس  خانگى  لوازم  اقساطى  خرید  طرح 

معتبر کشور اجرایى گردیده است .

از متقاضیان عزیز درخواست مى شود که پس از مطالعه دقیق مراحل اجرایى و موارد ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

مشمولین طرح عموم در حال حاضر فعال مشتریان بانک هاى ملى ، ملت مى باشند. مبلغ تسهیالت براى هر متقاضى

  بسته به بانک حداکثر 200.000.000 ریال مى باشد. مدت بازپرداخت تسهیالت، در قالب اقساط حداکثر36

 ماهه مى باشد. کارت هاى اعتبارى فقط در دستگاه هاى نصب شده در عاملیت هاى معرفى شده قابل استفاده است.

کارت هاى اعتبارى قابلیت نقد شدن را ندارد. محل تحویل کاال به خریداران، درب منزل خریدار میباشد. زمان

  تحویل کاالى خریدارى شده، 72 ساعت پس از خرید میباشد. دوره استفاده از کارت خرید، حداکثر یک ماه بوده و

 پس از سپرى شدن زمان مذکور، اعتبار آن منقضى مى شود. بدیهى است در صورت استفاده از قسمتى از اعتبار

کارت در مدت تعیین شده، به همان میزان پرونده تسهیالتى ایجاد خواهدشد.

انتخاب لینک ثبت ناممعرفى طرحورورد متقاضى به سایتشروع

      مطالعه نکات مهم و
 پس از تایید ورود به

صفحه ثبت نام

  ارسال پیامک از سامانه پیامکى طرح براى متقاضى

      انتخاب اولیه کاال در
سایت به منزله خرید
         قطعى نمى باشد

درج اطالعات شخصى دریافت کد رهگیرى

تحویل کاال پایان

مراجعه به شعبه معرفى شده

     صدور کارت اعتبارى
و ارائه آن به متقاضى

              بازپرداخت اقساط
   تسهیالت توسط متقاضى

مراجعه متقاضى به
انتخاب و خرید کاالحساب بانکى

تایید
عدم تایید

عدم تایید  تایید
بایگانى

pos
                  پرداخت هزینه کاال

 از طریق دستگاه
               مخصوص بانک با دردست

         داشتن کارت اعتبارى
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       تشکیل پرونده و ارائه
مدارك الزم تسهیالت
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