
ویژه به شرح  شرایطکلیه خدمات و محصوالت را با (  شرکت آراد تجارت افق مهرفروشگاه های آرادکو )

 دانشگاه و خانواده آنها ارائه می دهد:اعضای هیأت علمی، کارمندان و نیروهای شرکتی زیر به 

 نمایندگی فروش انواع لوازم خانگی برند دوو 
  برند مجیکنمایندگی فروش انواع لوازم خانگی 
 نمایندگی فروش انواع لوازم خانگی برند سام 
 ایندگی فروش انواع لوازم خانگی برند پاکشومانم 
 نمایندگی فروش انواع لوازم خانگی برند کورال 
 نمایندگی فروش انواع لوازم خانگی برند یخساران 
  اخذ سفارش، تهیه و فروش انواع لوازم خانگی وLED سایر برندهای معتبر و موجود در بازار 

 حوه پرداخت:ن

 درصد تخفیف 7تا  1.5 ازپس از توافق با فروشگاه  نقدی :

ماه متوالی به صورت  4درصد پیش پرداخت و باقیمانده حداکثر تا  40با توافق فروشگاه اقساط : نقد و 

 اخذ چک ( . ) بدونمساوی بدون کارمزد به شرط داشتن معرفی نامه از دانشگاه

ماهیانه به شرط داشتن معرفی نامه  قسط با کارمزد یک درصد 8با توافق فروشگاه حداکثر  : تقسیطی
 از دانشگاه . ) بدون اخذ چک (

پرسنل دانشگاه در صورت توافق با فروشگاه ها و با توجه به نوع و برند کاال و اجناس، در صورتی که از 
اقساط خود را کمتر و یا در قبال اقساط مورد توافق چک بانکی  روش تقسیطی استفاده نمایند و تعداد

 ارائه نمایند، ازطرف شرکت مشمول دریافت بخشی از تخفیفات و یا حذف کارمزد می شوند.

فرم درخواست  / فرم های اداره رفاه / ایجاد مدرکقسمت  اتوماسیون اداریجهت اخذ معرفی نامه به 

 .مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایید تسهیالت رفاهیمعرفی نامه و گواهی کسر اقساط 

 : آدرس فروشگاه 

نبش  -بین سه راه حکیم نظامی و چهارراه پرستار  –خیابان حکیم نظامی اصفهان ـ :  شعبه اصلی

 خیابان جوشقان 
  

 نبش چهارراه قصر –خیابان شمس آبادی اصفهان ـ :  2شعبه  

  

 جنب قصر گل –بزرگمهر خیابان اصفهان ـ :  3شعبه 
 

 نبش خیابان شیخ مفید –شیخ صدوق شمالی خیابان اصفهان ـ :  4شعبه 

 12و  10حد فاصل کوچه  –رباط دوم خیابان اصفهان ـ :  5شعبه 
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