
 مشتری گرامی؛

 شما می توانید به ترتیب مراحل زیر از فروشگاه اینترنتی خودروسار خرید کنید:

 خرید با جستجوی قطعه دلخواه: -1

  روش شما می توانید با استفاده از نوار جستجوی باالی صفحه بر اساس نوع خودرو، نام قطعه و یا کد محصول این در

 نظر خود را جستجو کرده و پیدا کنید.درج شده در صفحه هر کاال، قطعه مورد 

  ،سپس روی عکس کاال کلیک کرده تا صفحه محصول مورد نظر باز شود. در این صفحه شما می توانید مشخصات قطعه

 توضیحات فنی مربوط به آن و قیمت پایه براساس خرده فروشی را مشاهده کنید.

  از جدول موجود در پایین عکس محصول، می توانید براحتی دقت کنید که هر کاال چند مدل قیمتی دارد که با استفاده

 قیمت مورد نظر بر اساس تعداد درخواستی را مشاهده کنید.

  در این مرحله شما با می توانید ببینید که با وارد کردن تعداد مورد نظر در کادر مربوطه، قیمت محصول کاهش پیدا

 ا اضافه می شود.کرده و پس از فشار دادن دکمه خرید به سبد خرید شم

  پس از اتمام انتخاب محصوالت مورد نظر، می توانید وارد صفحه سبد خرید خود شده و پس از طی مراحل پرداخت

 در اسرع وقت محصوالت خریداری شده را در محل انتخابی تحویل بگیرید.

 : RFQخرید با استفاده  از سامانه  -2

 چیست؟ RFQامانه : در ابتدا باید اول باید بدانیم که س 1سوال

 به معنای سامانه استعالم قطعات خودرو Request for Quotationمخفف عبارت  RFQ:  1پاسخ

 می باشد.

 : چگونه می توانیم از سامانه استعالم قطعات  خودرو در فروشگاه اینترنتی خودروسار خرید کنیم؟ 2سوال

 سامانه خرید کنید:: شما می توانیدبا استفاده از مراحل زیر از این  2پاسخ

  ( دکمه استعالم قطعات خودروRFQ.در باالی صفحه سایت فشار دهید تا وارد پنل مربوطه شوید ) 

 به همراه  مورد نظر خود که در قطعات موجود در سایت پیدا نکردید محصوالت پس از ورود اطالعات تماس لیست

وارد و در صورت نیاز فایل  نظر خود را جهت خرید تعداد درخواستی، واحد )عدد، کارتن و ...( و حتی قیمت مورد

   مربوطه را آپلود کنید.

  در ادامه با پرداخت هزینه بسیار ناچیز سفارش شما ثبت و پس از بررسی کارشناسان خودروسار در اسرع وقت با شما

 شود.تماس گرفته می 

 .پس از تایید قیمت ها از سوی شما سفارش شما ثبت می گردد 

 

 شگفت انگیز است.ین یک خرید ا** فراموش نکنید که 

 


