
MeloMalls 
الزملومفروشگاه اینترنتی   

 
 
 
 
 
 

1 

www.MeloMalls.com                                                Tel: 021-26415917 

 روش خرید و سفارش کاال در فروشگاه ملومالز به چه صورت است؟

 وارد حساب کاربری خود شوید.  – 1

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای این منظور یم توانید از منوی جستجوی کاال که باالی  -2

 صفحات فروشگاه یم باشد، استفاده کنید. همه 

 بر روی سبد خرید کلیک نمائید.  -3

 آنها جمع شده و در 
ی

ز طریق انتخاب نمائید. که نهایتا همگ ز به همی  یم توانید هر محصول دیگری را نی 

 قالب یک سفارش ثبت میشوند. 

 

رید رفته و جهت پس از انتخاب و انتقال محصوالت انتخابی به سبد خرید، به قسمت سبد خ -4

ز  ی از اشتباهات احتمایل، مجددا محصوالت انتخاب شده را چک فرمائید. در این مرحله نی       پیشگی 

 یم توانید تعداد محصوالت یا کاالهای انتخابی را کم و زیاد فرمائید. 

ز خود را  حملروش ، روش پرداخت و آدرس این امکان وجود دارد کهدر این مرحله  -5  ید. ثبت نمائنی 

 

 آیا قیمتهای فروشگاه ملومالز به ر وز است؟

 قیمت وجود نداشته باشد، کاال ناموجود  
ز
بله، در صورتیکه بدلیل نوسانات قیمت، امکان بروزرساب

نتر ملومالز به   که قیمت نهابی کاال مشخص شود. لذا قیمتهای موجود در فروشگاه اینیر
ز
یم شود تا زماب

 روز یم باشد. 

 

 تخفیف روی قیمتهای فروشگاه وجود دارد؟آیا امکان 

. مگر در صورتیکه کد تخفیف داشته باشید و بخواهید از ان استفاده نمائید.   خی 
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 موجود است؟ ملومالزاز کجا بفهمم کاالیی در فروشگاه 

ایط خاص که بدلیل  وقتر کاال دارای قیمت بوده عمال به این معناست که موجود یم باشد. بجز در شر

باالی فروش در برخز روزها به صورت لحظه ای نیم توان تعداد کاالها را به روز کرد، لذا موجودی حجم 

ی تماس گرفته و  2کاال تمام یم شود که در این موارد حداکیر پس از  ساعت از ثبت سفارش با مشیر

نتر پرداخت ی مبلغ خرید خود را به صورت اینیر  که مشیر
ر
کرده باشد   اطالع داده یم شود. و در صورب

ی عودت داده خواهد شد.   ایشان مبلغ مربوطه به حساب اعالیم توسط مشیر
ی

 فورا با هماهنگ

  
  

 آیا امکان خرید حضوری وجود دارد؟

 الزم را با  –بله 
ی

فقط بدلیل اینکه کاالها از انبار یم آید، در خصوص ساعت حضور خود، هماهنگ
 قسمت فروش فروشگاه انجام دهید. 

  
  

 ان رویت کاال قبل از خرید وجود دارد؟آیا امک

کتر نباشند.   بله .. البته فقط در مورد کاالهابی که دارای بسته بندی اورژینال و شر
  

 آیا می توانم کاال را درب شرکت تحویل بگیرم؟

 الزم را با  –بله 
ی

فقط بدلیل اینکه کاالها از انبار یم آید، در خصوص ساعت حضور خود، هماهنگ
 فروشگاه انجام دهید.  قسمت فروش

  

 آیا امکان دریافت پیش فاکتور وجود دارد؟

 خی  
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 به چه صورتی می توانم مبلغ خرید خود را پرداخت نمایم؟
پس از انتخاب کاال و انتخاب روش حمل مبلغ نهابی مشخص یم شود که اگر تحویل در تهران باشد 

تحویل کاال مبلغ مربوطه را پرداخت کرد و اگر میتوان به دو روش آنالین و پرداخت در محل پس از 
 محل تحویل کاال در دیگر شهرها باشد، مبلغ مربوطه یم بایست به صورت انالین پرداخت گردد. 

 

 چند روز طول می کشد تا کاالی خریداری شده بدستم برسد؟ 

 روز کاری 4تا  2تهران : 
 روز کاری 7تا  2دیگر شهرها : 

 
ی بعمل در خصوص حمل کاالهابی    الزم با مشیر

ی
که نیاز به باربری دارد قبل از حمل و تحویل هماهنگ

 خواهد آمد. 
  

 به چه صورت کاالهای خریداری شده و ثبت سفارش شده حمل و به دست مشتری میرسد؟

 

 روش پرداخت خود را انتخاب نمائید.  -1

پرداخت در محل به دو صورت آنالین و  توضیح است روش پرداخت برای شهر تهرانالزم به  

 پس از تحویل کاال یم باشد و در دیگر شهرها فقط به صورت انالین یم بیباشد. 

 

 روش حمل خود را انتخاب نمائید.  -2

توسط پیک فروشگاه انجام یم شود و برای  به توضیح است روش حمل برای شهر تهرانالزم 

ی صورت یم پذیرد.   دیگر شهرها توسط پست سفارشر یا پست پیشتاز بنا به درخواست مشیر

ات انتخابی نیاز به وانت و یا باربری باشد هزینه حمل آن  ز  که برای حمل کاال و تجهی 
ر
در صورب

ی در ز  پس کرایه( . که در این  )روشمان تحویل کاال پرداخت خواهد شد توسط خود مشیر

سد روش قبل از حمل، هزینه مربوطه  ی می 
ی عملیات  به اطالع مشیر و در صورت تائید مشیر

 حمل صورت یم پذیرد. 
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 آیا می توانم کاالی خود را در هنگام تحویل، باز و رویت نمایم؟

 که کاالی تحوییل مطابق با کاالی سفارشر بود، خریدار یم بایست بله
ر
رسید تحویل کاال را ، در صورب

ز به صورت کامل  امضا نموده و در صورت که خرید از نوع پرداخت در محل بود، وجه مربوطه را نی 
 پرداخت نماید. 

  

 آیا برای خرید از ملومالز، حتما باید در فروشگاه عضو باشم؟

ز یم توانید از ملومالز خرید کنید اما با عضویت در فروشگا ه عالوه بر آنکه خی  . شما بدون عضویت نی 
ز  امتیازات این عضویتدیگر از جشنواره ها و تخفیف ها اطالع پیدا یم کنید، یم توانید از  بهره مند  نی 

البته الزم به توضیح است که جهت پرداخت مبلغ خرید و ارسال کاالی خریداری شده یم  .گردید
 بایست در فروشگاه ثبت نام نمائید. 

  
  

گری از ملومالز خرید کنم و سفارش تحویل آن شخص داده توانم برای شخص دیآیا می

 شود؟

ن اقدام شود. ضمنا و اگر آدرس جدید است نسب به ثبت آفقط به آدرس تحویل کاال توجه گردد بله، 
ز نمائید   فروشگاه تقاضای بسته بندی ویژه برای هدایا را نی 

ز
 . یم توانید با تماس با قسمت پشتیباب

  

 توانم مطلع شوم؟ام، چگونه میثبت کردهوضعیت سفارشی که  از

ز کند و ایمیل، مرحله به مرحله وضعیت سفارش را به شما اعالم یم ملومالز با ارسال پیامک . همچنی 

 فروشگاه در هر با مراجعه به سایت فروشگاه، لیست سفارشات و ی یم توانید 
ز
ا تماس با واحد پشتیباب

 د. لحظه از وضعیت خرید خود با خیی شوی
  
  

 آیا امکان مشاوره در خصوص خرید کاال وجود دارد؟

 که جهت سفارش کاالی مورد نظر خود ابهایم وجود دارد )در هر موردی( این امکان 
ر
بله، در صورب

 وجود دارد که با تماس با فروشگاه مشاوره الزم را دریافت نمائید. 
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 توانم سفارشم را تلفنی ثبت کنم؟می

این امکان وجود دارد که با تماس با قسمت فروش فروشگاه نسبت به ثبت سفارش تلفتز اقدام  –بله 
 نمائید. 

  
  
  

مبلغ از حساب من کم  لیو باشد پرداخت اینترنتی ناموفق این امکان وجود دارد که 

 شده باشد؟

پرداخت  بله، در برخز موارد ممکن است هنگام پرداخت صورتحساب، وجه از حساب شما کرس اما 
نتر شما تایید نگردد، در این موارد وجه معموال بالفاصله از طرف بانک به حساب شما عودت داده  اینیر

ساعت به تاخی  بیافتد که مربوط به بانک بوده و هیچ  ۷۲یم شود اما ممکن است این عودت حداکیر تا 
 .ارتبایط به فروشگاه ندارد

  

 ک بدهم؟توانم برای پرداخت سفارش خود چآیا می

ی از بروز مشکالت احتمایل ملومالز از پذیرش هر گونه چک بانگ معذور است  ، برای جلوگی   .خی 
  
  

 آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در فروشگاه ملومالز امن است؟

، از فروشگاه ملومالز وارد درگاه بانک مورد نظر شده و از طریق درگاه و وب  نتر شما هنگام پرداخت اینیر
ز با توجه یشگاه آن بانک، وجه خود را پرداخت یم نمایفرو  د. الزم به توضیح است که درگاه های بانگ نی 

 ندارند. در ضمن برای احتیاط بیشیر  https به آنکه از پروتکل امن
ز
استفاده یم کنند، جابی برای نگراب

 .نمائیداستفاده  شما یم توانید در هنگام ورود اطالعات کارت بانگ خود از صفحه کلید مجازی
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 چگونه می توانم از هزینه ارسال کاال به شهر خود مطلع گردم؟

 هزینه ارسال مشخص خواهد شد.  ،در هنگام ثبت سفارش پس از انتخاب کاال و روش حمل آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتر  ملومالز با در صورت نیاز به توضیحات و راهنمابی بیشیر یم توانید با واحد پشتیبابز فروشگاه اینیر
 تماس حاصل فرمائید.  021 – 26415917شماره تماس  
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