مراحل خرید شارژ از سایت همراه اول:

 -1در گام اول ،با بررسی مقاادرر ااار ارا اد اا

( د هااار رراا ی ،بیسا هااار رراا ی ،پنجاا هااار رراا ی ،صا هااار
میییاون رراا ی) مبیا ااار ماورد ن ار خاود را باا لییا

ررا ی ،دورسا هااار رراا ی ،پانصا هااار رراا ی ،را
روی آن انتخاب لنی .

 -2امار تیفن همرا اعتباری لد قص خرر اار برای آن دارر را در ارن محل وارد نماری .

1

بار

 -3در مرحید بع ی درگا بانکی خاود را بارای پرداخا انتخااب لنیا ؛ ااما مای توانیا رکای اد درگاا هاای موداود در
یس را بد عنوان درگا پرداخ انتخاب نماری .

 -4ل ا امنیتاای بااد نمااار

درآم ا

را در پنجاار مقاباال آن وارد لاارد و س ا ب باار روی دلمااد تاری ا لیی ا

صفحد تاری خرر خود را مالح د نماری .

2

لاارد تااا

 -5در گام نهاری صفحد تاریا خررا را مشااه
گارند پرداخ لیی

مای نماریا  .پاب اد اممیناان اد صاح امالعاان اران صافحد ،بار روی

نماری تا بد درگا بانکی متصل گردر .

 -6پب اد پرداخ مبی در صفحد بانکی  ،امار تیفن همرا اما بد صورن مستقیم اار می گردد .
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پیگیری خرید شارژ از سایت همراه اول:

 -1در صورتی لاد بخواهیا اد صاح ررارنا خررا اممیناان حاصال لارد و باد اامار ساررال ااار خررا اری اا
دسترسی مج د دااتد باای می توانی اد گارند "پیگیری خرر " استفاد لنی .

 -2ااامار تیفاان هماارا مااورد ن اار را وارد نمااود و ساا ب ااامار پیگیااری خرراا را وارد لاارد و در نهاراا بااا وارد
نمااودن لاا امنیتاای در پنجاار مقاباال آن ،باار روی دلمااد دسااتجو لییاا
درخواستی بد صورن نادرس وارد ا

لنیاا  .در صااورتی لااد رکاای اد مااوارد

باا با پیام خطا (مانن اکل درر) رو بد رو خواهی گش :
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 -3در صااورتی لااد تمااامی رییا ها بااد صااورن صااحی وارد اا

باا ان  ،بااا لیی ا

خرر ا خااود آگااا ماای اااور " :عمییااان اااار بااا مورقی ا انجااام ا ا
خرر اری ا

را مشاه

می نماری .
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باار روی دلمااد دسااتجو اد ویااعی

اساا " و در ادامااد ااامار سااررال اااار

