راٌّوای تصَیزی پزداخت الکتزًٍیکی صتَى

در هزحلِ تعذ اًتخاب اس طزیق تاًک هلت هی تاشذ،

تَجِ :السم تذکز است شوا هی تَاًیذ اس تواهی کارتْای عضَ شتاب استفادُ کٌیذ.

در هزحلِ تعذ خزیذ تاتت صتَى ٍ ّوچٌیي هثلغ هَرد ًظزتاى را ٍارد ًواییذ.

در ایي هزحلِ اگز تا پیغام سیز هَاجِ شذیذ هزاحل سیز را دًثال کٌیذ.

در ایٌصَرت تِ صفحِ پزداخت تاًک هلت هٌتقل خَاّیذ شذ.

هعوَال رهش ایٌتزًتــی ( یا رهــش دٍم) ،اس طزیق پایاًِّای
خَدپزداس تاًک ّا قاتل تٌظین است.
کارتّایی کِ قاتلیت پزداخت رٍی ایٌتزًت ًذارًذ ،هعوَال
پس اس تٌظین( تغییز) رهش دٍم اس طزیق پایاًِّای خَدپزداس
فعال هیشًَذ (الثتِ تزخی اس تاًک ّا ایي اهکاى را در
پایاًِّای خَدپزداس ًویدٌّذ ٍ تایذ درخَاست فعال شذى
تَسط شعة تاًک اًجام شَد)

ًوًَِ تاال یک کارت تاًک هلی است ٍ تواهی کارتْای عضَ شتاب دارای ایي خصَصیات هی تاشٌذ.
در ایي صفحِ دکوِ پزداخت را سدُ ٍ هٌتظز پیغام تاییذ تاشیذ .السم تذکز است تزاکٌش شوا سهاًی کاهل اًجام خَاّذ
گزفت کِ تِ صفحِ سیذا تاسگشتِ ٍ اطالعات کاهل پزداخت تْوزاُ پیغام هَفقیت آهیش تَدى تزاکٌش تاًک هلت ًیش تزای
شوا تِ ًوایش درآیذ.

در ایي هزحلِ شوا تایذ صتَى خَد را طثق هزاحل سیز رسرٍ ًوائیذ.

رسرٍ صتَى
 .1پس اس ٍرٍد تِ پٌل شخصی خَد اس قسوت اهَر تغذیِ خزیذ صتَى را اًتخاب ًوائیذ.
 .2در صفحِ جذیذ اتتذا تاریخ هَرد ًظز تزای رسرٍ صتَى را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا استفادُ اس کلیک کزدى تز رٍی
سثذ خزیذ کِ تا فلش سثش رًگ هشخص شذُ است صتَى خَد را رسرٍ ًوائیذ.
 .3در ایٌجا سیستن تا پیغاهی هَفقیت ٍ یا عذم هَفقیت رسرٍ را ًوایش هیذّذ.
 .4شوا هی تَاًیذ تا استفادُ اس سثذ خزیذ کِ تا فلش قزهش رًگ هشخص شذُ است صتَى خَد را حذف ًوائیذ.

تحَیل غذا
تا تَجِ تِ ایٌکِ تحَیل غذا تا استفادُ اس کارت داًشجَئی ٍ دستگاُ کارتخَاى صَرت هی گیزد لذا ّوزاُ داشتي
کارت داًشجَئی جذیذ الشاهی است.

