
 

 

 آموزش تعیین وقت آنالین اتوخندان

 

 کاربر گرامی لطفا به قوانین زیر دقت بفرمایید:

 .فرمایید حاصل تماس 401 داخلی 22865170 شماره با قبل ساعت 24 کنسلی درخواست صورت در - 1

 .میباشد الزامی رزرو زمان از تر زود دقیقه 15 مشتری حضور - 2

 .باشد می رزرو حذف با برابر شده ثبت زمان شروع از دقیقه 15 از بیش کرد دیر - 3

 .نمایید معرفی پذیرش مسئول به را خود لطفا ، پذیرش انجام در سهولت جهت - 4

 ( میباشد اجرت هزینه شامل اینترنتی تخفیف. ) میشود لحاظ تخفیف عنوان به %10 مقدار اینترنتی وقت تعیین صورت در - 5

 .فرمایید حاصل تماس 401 داخلی 22865170 شماره با نیاز صورت در و نمایید ذکر را مربوطه توضیحات خاص های سرویس درخواست صورت در - 6

 .نمایید استفاده مقابل ها آموزش از میتوانید آنالین وقت تعیین در مشکل وجود صورت در - 7

 .نمایید استفاده دارد قرار رو به رو قسمت در دانلود لینک که کروم یا و فایرفکس های مرورگر از حتما - 8

 

 مرحله اول مشخصات عمومی

 خانوادگی خود را به فارسی وارد نمایید در این قسمت نام و نام : نام و نام خانوادگی. 
 جهت هماهنگی و دیگر موارد وارد  در این قسمت شماره همراه خود را : شماره همراه

 .نمایید
 وارد نمایید. ) این بخش اجباری نمیباشد ( در این بخش میتوانید ایمیل خود را : ایمیل 

 

 مرحله دوم مشخصات خودرویی

 خودرو خود را انتخاب نمایید دبرن : برند خودرو.  
 نمایید سال ساخت خودرو خود را وارد : سال ساخت. 
 مدل خودرو خود را وارد نمایید : مدل خودرو.  



 

 

 

 مرحله سوم نوع سرویس و توضیحات

 نمایید دمات خود را انتخابلطفا نوع خ : نوع سرویس. 
 دارید لطفا توضیحات خود را وارد  در صورتی که نیاز به توضیحات بیشتر : توضیحات

 .نمایید

 

 مرحله چهارم انتخاب تاریخ و زمان تعیین وقت

 مورد نظر خود را انتخاب نمایید لطفا از جدول مشخص شده تاریخ : انتخاب تاریخ. 
 شما باز میگردد که شامل زمان بندی  اریخ جدولی برایپس از انتخاب ت : انتخاب زمان

 .میباشد، لطفا زمان خود را انتخاب نمایید



 

 

 

 


