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 مهر ،کیف سوگل،سجاده نسترن ،محتویات :  چادر سوگل

 : تترون سفید کاشانجنس چادر 

 

 تومان 0530333:    541قیمت عمده سایز  

 تومان 0030333:    511قیمت عمده سایز  

 بسته میباشد. 51مالک قیمت عمده، خرید باالی 

 تومان 0430333:      541قیمت تکی سایز 

 تومان 0630333:      511قیمت تکی سایز 
 



 
 

 تک مهر،ترمه کیف،ترمه سجاده،ترمه چادر  : محتویات

 کاشان کرم تترون:  چادر جنس

 

 تومان 0530333:    541قیمت عمده سایز  

 تومان 0030333:    511قیمت عمده سایز  

 بسته میباشد. 51مالک قیمت عمده، خرید باالی 

 تومان 0430333:      541قیمت تکی سایز 

 تومان 0630333:      511قیمت تکی سایز 
 



 

  مهر،پرنیا کیف،صورتی رخ گل ،سجاده صبا چادر:  محتویات

 کاشان سفید تترون:  چادر جنس

 

 تومان 0030333:    541  سایز عمده قیمت

 تومان 0130333:    511  سایز عمده قیمت

 .میباشد بسته 51 باالی خرید عمده، قیمت مالک

 تومان 0630333:    541 سایز تکی قیمت

  تومان 0830333:    511 سایز تکی قیمت



 

 تک مهر، ترنم کیف،ترنم سجاده،ترنم چادر:   محتویات

 کاشان سفید تترون:  چادر جنس

 

 تومان 0530333:    541قیمت عمده سایز  

 تومان 0030333:    511قیمت عمده سایز  

 بسته میباشد. 51مالک قیمت عمده، خرید باالی 

 تومان 0430333:      541قیمت تکی سایز 

 تومان 0630333:      511قیمت تکی سایز 
 



 تکی مهر،ارغوان کیف، رخ گل سجاده،پرگل چادر:   محتویات

 کاشان سفید تترون:  چادر جنس

 

 تومان 0030333:    541  سایز عمده قیمت

 تومان 0130333:    511  سایز عمده قیمت

 .میباشد بسته 51 باالی خرید عمده، قیمت مالک

 تومان 0630333:    541 سایز تکی قیمت

 تومان 0830333:    511 سایز تکی قیمت



 

 
 

 

 الیه سه شده دوزی الیه ساتن:    ها سجاده جنس 

 متر سانتی 13*51:          بدنه ابعاد

 متر سانتی 88*88:       جانماز ابعاد

 

 تومان 150333:   عمده قیمت

 .میباشد سجاده 83 باالی خرید عمده، قیمت مالک

 



 

 

 تومان 550333:   عمده قیمت�

 .میباشد کیف 83 باالی خرید عمده، قیمت مالک�

 تومان 810333:   تکی قیمت�



 

 

 تومان 880333:   عمده قیمت

 .میباشد چادر و بسته مانند عمده اقالم همراه خرید عمده، قیمت مالک

 تومان 000333:   تکی قیمت

 

 تومان 580333:   عمده قیمت

 .میباشد چادر و بسته مانند عمده اقالم همراه ریدخ عمده، قیمت مالک

 تومان 800333:   تکی قیمت
 



 

 

 
 

 تومان 810333:   عمده قیمت

 چادر و بسته مانند عمده اقالم همراه خرید عمده، قیمت مالک

 .میباشد



 

 

در یکی  سفارش کردن نهایی جهت،  تکمیل از پس و بفرمائید کپی رو زیر متن

 :کنید ارسالاز شبکه های اجتماعی معرفی شده 

 

 : تعداد و سایز همراه به درخواستی بسته نام

 :  وجه پرداخت نحوه

 :خانوادگی نام.  نام

 :  شهر و استان

 :  دقیق آدرس

 : پستی کد

 : همراه شماره

 : ثابت شماره

 

 . میشود اضافه بسته قیمت به که تومان 030333:    پستی ارسال هزینه

 

 : پرداخت نحوه

  بنام 6037691647889161    کارت  شماره به واریز:  کارت به کارتالف(

 نژاد شمسی

 پست  مامور به محل در وجه پرداختب( 
 



 

 برای ، چادرها دقیق سایز بهمراه آنها عنوان و محصوالت کد ذکر ، سفارش هنگام در

 .  میباشد الزامی ، اشتباه از جلوگیری

(  یک سایز) 501:   است شده طراحی مختلف سایز سه در تکلیف چادرهای کلی بطور

 ( .  سه سایز) 511 و(  دو سایز) 541 ،

(  کانال داخل قیمت همان) دارند قیمت یک 541 و 501 چادرهای ، قیمت لحاظ از

 . دارد قیمت افزایش تومان  830333 مبلغ دیگر سایز دو به نسبت ، 511 چادر ولی

 

 :  چادر سایز تعیین نحوه

 پاشنه پشت و بایستد دیوار کنار کفش بدون شخص است کافی ، قد گیری اندازه برای

 بدست قد اساس بر حال.  شود گرفته اندازه ، سر تاباالی سپس ، بچسباند دیوار به را

 .  کنید انتخاب را سایز نزدیکترین آمده

 قدشان سرعت به و هستند رشد سن در آموزان دانش اینکه به توجه با بفرمائید دقت

 باعث این و است طبیعی ، شخص قد به نسبت چادر بودن بلند لذا ، میشود بلند

 نشان قبل سالهای تجربه.  نماید استفاده چادر از بتواند هم آینده سالهای در میشود

 قد خیلی که کسانی مگر است مناسب 541 سایز آموزان داشن اغلب برای میدهد

 استفاده 511 و 501 سایز از میتوانند دراینحالت که باشند بلند قد خیلی یا و کوتاه

 .کنند

 ارسال تصاویر طبق دقیقا اقالم و ندارد وجود چادر دوخت و طرح در تغییر امکان

 . شد خواهد

 هماهنگ خریدار با ارسال نحوه و  شد خواهد ارسال قم مقدس شهر مبدا از اقالم

 عهده به ارسال هزینه است ذکر به الزم( . اتوبوس یا باربری یا پست با) شد خواهد

 .  است نشده محاسبه محصوالت قیمت در و است خریدار

 
 



 سفارش شدن قطعی جهت ، آن اعالم و اقالم دقیق تعیین از پسنحوه پرداخت مبلغ: 

 نهایتا هم مبلغ مابقی و میشود دریافت بیعانه بصورت سفارش کل مبلغ% 03 میزان به

 .گردد خواهد تسویه ، آن تایید و خریدار توسط سفارش وصول از بعد روز 1

 

 خواهد سفارش کردن قطعی و بیعانه واریز از بعد روز 53 تا 1 بین سفارش ارسال زمان

 . بود

 
 چادر جزو میشود دیده تصویر در که  دستی ساق و هد ، چادرها به مربوط تصاویر در

 ساق قیمتهای طبق) شود اضافه جداگانه بصورت بایست می تمایل صورت در و نیست

 (  هد و

 

 این در که داشته وجود  5435-5438   تحصیلی سال طول در قیمتها تغییر امکان

 ها قیمت ها خانواده با کردن قطعی از قبل حتما لذا.   شد خواهد رسانی اطالع صورت

 کنید چک را

 

 از ، باال روال طبق سفارشات کلیه و ندارد وجود محصوالت حضوری فروش امکان

 . شد خواهد ارسال آنها خدمت  و دریافت محترم مشتریان

 

 در که اعدادی طبق قیمتها و ندارد وجود بازاریابی و همکاری صورت به فروش امکان

 . شد خواهد تقدیم شده ذکر کانال

 

 . بود نخواهد جعبه داخل در و بوده سلفون داخل امسال محصوالت بندی بسته 

 

 در سجاده و چادر،کیف تغییر امکان(  عدد 51 باالی)ها بسته عمده خرید صورت در

 را خود بسته ترکیب میتوانند عزیزان خود و  دارد وجود پیشنهادی های بسته

. نمایند مشخص
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