در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ

Januari 2019

ﺧﺮﯾﺪ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ
• ھرﮔز ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدھﯾد.
• ھرﮔز از ﯾﮏ ﺷرﮐت و ﯾﺎ ﺷﺧص ﺧﺻوﺻﯽ ﻗﺑل از ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﺧرﯾد ﻧﮑﻧﯾد.
• ھرﮔز ﺧرﯾدی را ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺷﮏ دارﯾد اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد.
• اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﺧود را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  100%اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﯾد در
اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد.
• در ﻣورد ﺧرﯾدھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ زﯾﺎد دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮑﻧﯾد.
• ھرﮔز ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻧﻔرﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﻧﮑﻧﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.

راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﮔر ﺷرﮐت ﻣورد ﻧظر ﺑزرگ و ﻣﻌروف اﺳت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد و ﺣﺗﯽ ﻣطﻣﺋن ﺗر
ﺧواھﯾد ﺑود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت از ﻋﻼﻣت Trygg e-handelاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

•

•

ﻣطﻠﻊﮐﻧﯾد
ﺧرﯾد
ﻣورد ﺑزرگ
ﻣﻌروف و
ﺷرﮐﺗﮭﺎی
اﮔر از
در درﺟﮫ اول
ﮔردﯾد،ﺑﮫ ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت آن زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد ،اﮔر ﺟواﺑﯽ ﻧﺷﻧﯾدﯾد
ﻣﺷﺧﺻﺎت آن
ﺷﻧﺎﺳﯾد ﺑﺎﯾد در
ﺷرﮐت را ﻧﻣﯽ
ﺧرﯾد ﻧﮑﻧﯾد.از طرﯾﻖ  Googleﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﯾﮓ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﯾد ،اﮔر ﺷرﮐﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺳواﺑﻖ و ﺷﮑﺎﯾﺗﮭﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺻﻔﺣﮫ  WWW.econsumer.govرا ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾد  ،آﻧﺟﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﺎم ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻏﯾر واﻗﻌﯽ را در ۲۸
ﻣﻌروف و ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﯾد
ﺷرﮐﺗﮭﺎیﺟﻣﻠﮫﻏﯾر
ﺳوﺋد ﺑﻧوﯾﺳﻧد
در ﻣورد ﮐﺷور از
اﮔر ﺷرﮐت ﻓﻘط ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾش ﭘرداﺧت را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺑﺎﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾد،ھﻣﯾﻧطور در ﻣورد روش ﭘرداﺧت ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت.
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺧرﯾدار ﺑﺳﺗﮫ ﺧود را از ھﻣﯾن طرﯾﻖ ﭘرداﺧت ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت  ،از ﭘﺳت ﮔرﻓﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﺟﺎی ﮐﺎﻻی ﺳﻔﺎرش
داده ﺷده ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ آﺟر در ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳﺗﯽ وﺟود داﺷت ،ﺷرﮐﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽﮐﻧﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﭘرداﺧت
ﺣﺳﺎبﺑرای
روﺷﯽ
از ﭼﮫ
ﺷرﮐﺗﮭﺎ
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧدﻣﺎت
ﭘول ﺧرﯾدھﺎی
ﻓﻘط ﺑرای
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺧرﯾدار ﯾﮏ
اﺳت ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب
ﻣﺎﻟﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد،ﻣﺎﻧﻧد ﺷرﮐت  .Verified by Visaاﮔر از ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت وﻟﯽ ﮐﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ
دارد.
ﮐﻧﯾد
اﺣﺗﯾﺎط
ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺣﺳﺎب
از
ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﭘرداﺧت
در ﻣورد
اﮔر ﺷرﮐت ﻓروﺷﻧده ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻓﺎﮐﺗوری اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﻣﺎﻧﻧد  Paypal ،Klarnaو ﯾﺎ  Paysonارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﻣطﻣﺋن ﺗر ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﮐﺎرت  Visaو ﯾﺎ  MasterCardاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ،از طرﯾﻖ  Verified by Visaو ﯾﺎ
 MasterCard SecureCodeروش ﻣطﻣﺋن ﺗری اﺳت.
ﮐﻧﯾد
ﺧرﯾد
دارﻧد
ﻓﺎﮐﺗور
از ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ
ﻧزد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ از ﺟﻣﻠﮫ  swedbankﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻣﺎ ارﺗﺑﺎط دارد و ﻧﺑﺎﯾد
ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾﯾد.
ﮐﺎرت

•

در درﺟﮫ اول از ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ رﻣز ﻋﺑور دارﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

•

در ﻣورد دادن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﯾد

•
•
•
•

اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣروف  httpsدر آدرس ﺳﺎﯾت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﮑس ﯾﮏ ﻗﻔل
ﻧﮕﺎم
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر وﺟود رﻣز اﺳت.
در دادن اطﻼﻋﺎت ﺧﺻوﺻﯽ اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾد ﻣﺛل ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺎرت و ﯾﺎ  CVV-kodenاﮔر ﮐﺎﻣﻼ
ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺑﺎ وﺟود ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن اﮔر ﺑﺎز ھم ﻣﯾﺧواھﯾد ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد ﺣﺗﻣﺎ ﻓﺎﮐﺗور را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ از اﺷﺨﺎص
•

در ﻣورد ﺧرﯾد ﮐﺎﻻی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾش از ﺣد ﺧوب ﺧﯾﻠﯽ دﻗت ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﮫ ﺗﻌرﯾفھﺎ و ﺣرﻓﮭﺎی ﻓروﺷﻧد ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧﯾد.

•

ﺑرای ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ ھرﮔز ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧﯾد ،ﮐﺎﻻی ﺧود را ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت ﭘول ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻧﻔرﺳﺗﯾد.

•

از طرﯾﻖ ﯾﮏ روش ﭘرداﺧت ﻣطﻣﺋن ھر دو طرف ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﺳت.

•

ﺑطور ﻣﺛﺎل ﮐﺎری را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻣﺛل ﯾﮏ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﯾن ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺛﻼ :
 Bussgodsو . Internetgirot.se Blocketﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣطﻣن ھﺳﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﺛل payson.se ،Paypal.com :و ﯾﺎ Klarna.se

• ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ﺧرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻖ و دﻗت ﮐﻧﯾد
ﻣﺛﻼ ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده ﺻﺎﺣب اﺻﻠﯽ اﺗوﻣﺑﯾل ھﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺗوﻣﺑﯾل ارزش
دارد ،ﺑرﮔﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ اﺗوﻣﺑﯾل را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾد ،ﺟواب اﯾن ﺳواﻻت ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ اداره راھﻧﻣﺎﯾﯽ و
راﻧﻧدﮔﯽ ) (Transportstyrelsenﺑدﺳت آورﯾد.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎرت ﭘرداﺧت و ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﺧود در اﯾﻧﺗرﻧت ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت وﺻل ﺑوده و از طرف
) ﮐﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﺎری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ  e-kortﺗﺎﺋﯾد ﺷوﯾد و ﯾﺎ از Visa/MasterCard, SecureCode
ﺗﺣت اﯾن ﭘوﺷش ﻧﯾﺳﺗﻧد Visa Business Card.و AmericanExpress ،Swedbankروشھﺎی ﯾﺎد ﺷده اﻧﺟﺎم ﻧﺷود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود.

ﺗﺄﯾﯾد ﺑوﺳﯾﻠﮫ  Visaو Master Card SecureCode

اﯾن ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ ﻣﺟﺎﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐد و رﻣز ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت در اﯾﻧﺗرﻧت
ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾد.

e-kort

ﮐﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺳروﯾس از طرف  Swedbankاﺳت
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد در اﯾﻧﺗرﻧت ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎرت،
ﺧودﺗﺎن را را ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھرﮔز ﺷﻣﺎره ﮐﺎرﺗﺗﺎن را ﻧﺷﺎن
ﻧدھﯾد.

ﺳﺎده و راﺣت ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ

ﺑﺳﯾﺎر راﺣت و ﺳﺎده ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﯾﻧﺗرﻧت ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد ،ﺗﻧﮭﺎ Visa/MasterCard SecureCodemitvanidﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ از طرف

ﻓرﻗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐد و رﻣزﺗﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎرت ﺧرﯾد
ﻣﯽﮐﻧﯾد ،در ﺻورت ﺻدﻣﮫ دﯾدن ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﺗﮫ رﺳﯾده ﻣﺣﺗوی ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻧﺑوده ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘول ﺧود را ﭘس
ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در
ﻣطﻣﺋن ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد!

•

ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ:

•

ھرﮔز ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧﯾد و ﯾﺎ ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت ﭘول ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻧﻔرﺳﺗﯾد ،در ﻋوض از  Blocketpaketetﯾﺎ
 Direktbetalningاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ھﻧﮕﺎم ﻓروش ھرﮔز ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدھﯾد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﭘول را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ وارﯾز
ﻣﯽﮐﻧد  ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎز ﭘرداﺧت آن ﻣﯾﺷوﯾد.

•

اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﺳت و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﻓرﯾب
دھد.

•

ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواھﺎن ﮐﭘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ رﺳﯾد ﺧرﯾد ﺑﺎﺷﯾد.

•

ھﻣﯾﺷﮫ ﻗرارداد ﺧرﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

Blocketpaketet
• اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯾﺳت از رﺳﺎﻧدن اﺟﻧﺎس ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺳودﺑﺎ ﺷﯾوه ﭘرداﺧت ﻣطﻣﺋن ،ﻣﺛل ﯾﮏ ﻓروﺷﻧد
ﮐﺎﻻی ﺧود را ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده و ﻣﺛل ﯾﮏ ﺧرﯾدار  ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺧرﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭼون ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺟﻧس را ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﭘوﻟﯽ
ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺑﯾﻧﯾد.
• ﻓروﺷﻧده اﺟﻧﺎس را از طرﯾﻖ ﺷرﮐت  Schenker Privatpack DBارﺳﺎل ﮐرده و ﺧرﯾدار ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺧود را از ﺷرﮐت
ﺣﺎﻣل ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت اﻗدام ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺧرﯾدار  ۲۴ﺳﺎﻋت وﻗت دارد ﺗﺎ رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺧود از ﮐﺎﻻ را اﻋﻼن ﮐﻧد.
• ﻗﯾﻣت از  ۹۹ﮐرون

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در
 Blocketpaketetﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻋﻣل ﻣﯾﺷود
•

وﻗﺗﯽ ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ رﺳﯾدﻧد ،ﻓروﺷﻧده ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧرﯾدار ﺑﻌﻼوه ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧظر را در ﺑرﮔﮫ
رزرو ﮐﺎﻻ ﻣﯽﻧوﯾﺳد.

•

ﺧرﯾدار ﯾﮏ ﻣﯾل درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود و ﺑﮭﺎی ﺟﻧس را ﮐﻧﺗرول ﮐرده و اﻋﻼم رﺿﺎﯾت ﮐﻧد.

•

ﻓروﺷﻧده ﻣﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ آدرس ﭘﺳﺗﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ارﺳﺎل را ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،ﺿﻣﻧﺎ
ﺑرﮔﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺣﻣوﻟﮫ را ﭼﺎپ ﻣﯾﮑﻧد.

•

ﻓروﺷﻧده ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل  -ombud DB schenker privatpaketﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ،
ﺑﺳﺗﮫ و ﺑرﮔﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت را ﺗﺣوﯾل ﻣﯾدھد.

•

ﺧرﯾدار ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﺧود را از ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷرﮐت ﭘرداﺧت
ﻣﯽﮐﻧد.

•

ﺣﺎﻻ ﺧرﯾدار ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﺗوای ﺑﺳﺗﮫ را در ﮐﻣﺎل آﺳﺎﯾش ﮐﻧﺗرل ﮐرده و رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺧود را
ظرف  ۲۴ﺳﺎﻋت اﻋﻼن ﮐرده و در ﺻورت ﻧﺎراﺿﯽ ﺑودن ﭘول ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرد.

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در
ﭘرداﺧت ﻧﻘدی -ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد
ﻣطﻣﺋن و ﺳﺎده
•

ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﯾن روش آدم ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﭘول را از طرﯾﻖ آﮔﮭﯽ ﻣوﺟود در  Blocket.seﺑﮫ ﻓروﺷﻧد ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،اﮔر ﮐﺎﻻی ﻣورد
ﻧظر ﺑدﺳت ﻣﺷﺗری ﻧرﺳﯾد  Blocket.seﻣﯾﺗواﻧد ﭘول را ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﺑرﮔردااﻧد.

•

روش ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ٴﺑر اﯾن اﺳﺎس ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده و ﻣﺷﺗری از طرﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯾﺷﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده و
ﺟﺎی ﭘول و ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻋوض ﻣﯾﺷود ،وﻗﺗﯽ ﻓروﺷﻧده ﻣﺑﻠﻎ را ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد  ،ﭘول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ او وارﯾز ﻣﯾﮕردد ،ﺑﮫ
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی  SEB ، dbank Sweو  Handelsbankenﭘول ﻣﺳﺗﻘﯾم وارﯾز ﻣﯾﺷود وﻟﯽ ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﯾﮏ روز طول
ﻣﯽﮐﺷد Direktbetalning .ﻣطﻣﺋنﺗرﯾن روش ﭘرداﺧت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  Blocket.seو .Trustly

ﺷﯾوه اﻧﺟﺎم ﮐﺎر

•

ﺧرﯾدار ﺑﺎ ﻓروﺷﻧده ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ در ﻣورد ﻣﺑﻠﻎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ارﺳﺎل ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﻣﯾرﺳﻧد.

•

در ﺻورت ﺗواﻓﻖ ﺧرﯾدار ٴﺑر روی دﮐﻣﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﻓﺷﺎر داده ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود را ﻧوﺷﺗﮫ ﺳﭘس ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد.

•

ﯾﮏ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻓروﺷﻧد ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود ،ﻣﯾل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘول را ﭘرداﺧت ﮐرده اﯾد.ﻓروﺷﻧد در  Blocket.seروی دﮐﻣﮫ
 Direktbetalningﻓﺷﺎر داده و ﮐد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﮐﮫ در ﻣﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺳﭘس ﻗﺑوﻟﯽ ﯾﺎ ﻋدم ﻗﺑوﻟﯽ ﭘرداﺧت را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻧد،
در ﺻورت ﻗﺑوﻟﯽ ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﭘول ﺑﮫ آن ﺣﺳﺎب وارﯾز ﺷود ،ھﻣزﻣﺎن ﺻﺣت و درﺳﺗﯽ ﻓروﺷﻧده از طرﯾﻖ
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕردد.

•

ﺣﺎﻻ ﻓروﺷﻧده ٴﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓﻖ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﻧس را ارﺳﺎل ﮐﻧد

•

ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آدرس  https://trustly.com/blocket/about :ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد

•

ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
•

از ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟدی ﺑودن آﻧﮭﺎ را ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑدھﯾد ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

•

ﺑدﻧﺑﺎل آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﮕردﯾد ،ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺟﮭت ﺗﻣﺎس
ﻧدارد ﻣﯾﺗواﻧد ھﺷداری ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.

•

ﺷرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ روش ﭘرداﺧت دارد ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻌﻣول در ﻣورد آن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐرد ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾت واﻗﻌﯽ
و ﺟدی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﯾش ازﯾﮏ ﻧوع روش ﭘرداﺧت دارد.

•

از ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧرﯾد اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ از طرﯾﻖ ﮐﺎرت اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ﺑﻌﻼوه آدرس ﺳﺎﯾت ﯾﺎدﺷت
ﺑردارﯾد.

•

ﻣﯾل و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ را ﭘﯾش ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.

•

ﻗﺑل از ﺧرﯾد ﺷﯾوه ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ و ﭘس ﻓرﺳﺗﺎدن آن را ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت ﺛﺑت ﺷده اﺳت ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

 ۶۰۰ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺻوﻻت در ﺳوﺋد
ﭘرداﺧت ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت

•
•

ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل از طرﯾﻖ ﺳروﯾس ﭘرداﺧت ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺧرﯾدار اول ﭘرداﺧت ﮐﻧد ﺳﭘس ﺑﺳﺗﮫ را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد.

ﺷﯾوه ﮐﺎر:

•

ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده در ﻣورد ﻣﺣل ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳت ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﻣﯾرﺳﻧد .ﻓروﺷﻧده ﻓرﻣﯽ را
در ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘر ﮐرده ﺳﭘس ﺑﺳﺗﮫ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣﯾدھد.ﺧرﯾدار ﺑﺳﺗﮫ ﺧود را در آدرس ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑﻌد از ﭘرداﺧت ﺗﺣوﯾل ﻣﯽﮔﯾرد،
ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل وارﯾز ﺷدن ﭘول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓروﺷﻧده را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﮐﻧد ) اﯾن وارﯾز  ۱۰روز ﺑﻌد ﭘرداﺧت ﻓروﺷﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد (.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

•

ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﺷود ،ﺧرﯾدار ﺣﻖ ﺑﺎز ﮐردن ﺑﺳﺗﮫ را ﻗﺑل از ﭘرداﺧت ﻧدارد ،اﮔر ﺑﻌد از  ۱۴روز ﭘرداﺧﺗﯽ
اﻧﺟﺎم ﻧﭘذﯾرد ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓروﺷﻧده ﮐﺎﻻ ﺑﮫ او ﺑﺎز ﮔردﻧده ﻣﯾﺷود.

•

در ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺧرﯾدار از ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده ﭘوﻟﯽ از طرف ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﮫ او ﭘرداﺧت ﻧﻣﯾﺷود،اﮔر ھﻣﺎن ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺧرﯾدار ﺳﻔﺎرش داده ﺑود ،اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده و ﺧرﯾدار ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﺑرﮔﺷت ﮐﺎﻻ ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﺟدﯾدی ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮔردد،
ﺷرﮐت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺳﺋول ﺻﺣﯾﺢ ﺑودن ﻧوع ﮐﺎﻻ ﻧﯾﺳت.

•

ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرت ﮐﺎﻻ در طول ﺗﻣﺎم دﻓﻌﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل ) درﯾﺎﻓت ﯾﺎ ﺑرﮔﺷت ﮐﺎﻻ ( اﺟرا ﻣﯾﮕردد ،اﯾن ﻗرارداد ﺑﺎﯾد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.

ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ
در اﯾن ﻣورد آدم ﻣطﻣﺋن اﺳت ﮐﺎﻻ ﺑﻌد از ﭘرداﺧت ﺗﺣوﯾل
داده ﻣﯾﺷود.

روش ﺧرﯾد ﻧﻘدی از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﯾﮏ ﺳروﯾس اﺿﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ آدم ﻣﯾﺗواﻧد از آن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫای را
ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔﯾرﻧده ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب اﻋﻼن ﺷده از
طرف ﻓرﺳﺗﻧده وارﯾز ﻣﯾﺷود.

طرﯾﻘﮫ ﻋﻣل:

ﮐﺎﻻی ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﻧده و ﮔﯾرﻧده را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﻓرم ﻣﺧﺻوص را در ﻣﺣل ﭘﺳت ﭘر ﮐﻧﯾد روش )  (postförskottﺑدون ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم.
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺣل را ﺑرای ﺗﺣوﯾل و ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﺎﻻ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ).ﻧﮕﮭداری رﺳﯾد ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺿرورﯾﺳت (.

Pacsoft Online #
ﺑﺎ اﯾن روش و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗری روی ﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳﺗﯽ ﺧود ﮐﮫ
ارﺳﺎل ﮐرده اﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎت
•

http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/e-handel/

•

http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/kort/saker-handel-med-kort/handla-sakrare-pa-internet/index.htm

•

http://www.ungkonsument.se/Nathandel/Handla-sakert-pa-natet-/

•

https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/NewConsumerBuy-outside

•

http://www.nordea.se/privat/vardagstj%C3%A4nster/kort/handla+med+kort+p%C3%A5+internet/1130192.html

•

http://www.visa.se/se/visa_varje_dag/handla_via_internet.aspx

•

http://www.pricerunner.se/shopping_hangover.html

•

http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/dyrt-att-handla-sakert-pa-natet/

•

http://www.bussgods.se/pages.asp?PageID=102&MenuID=90

•

http://www.blocket.se/security/forskott.htm

•

http://www.posten.se/sv/Privat/K%C3%B6p%20och%20s%C3%A4lj%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet/Betalt%20vid%20leverans/Si
dor/Postforskott.aspx

•

http://www.econsumer.gov/english/members/overview.shtm

