الذهاب للتسوق ف  bershka.comف غاية السهولة والمتعة
الت تريدون رشائها
 -١اختاروا القسم الذي تودون زيارته Bershka :أو قسم الرجال أو  BSKونوع قطعة المالبس ي
(معاطف ،فساتي ،قمصان ،إلخ).
ّ
ر
ن
معي ،يمكنكم استخدام المرشحات
شء
الت ترغبون بها .وإذا كنتم تبحثون عن ي
 -٢يمكنكم رؤية جميع القطع ي
لتحديد ما تبحثون عنه:
اللون
•
الحجم
•
السعر
•
فئة ّ
ممية
•
أو ،إذا أحببتم ،استخدموا مية البحث الموجودة ف الجزء العلوي عىل الجهة اليرسى من الشاشة.

 -٣هل وجدتم طلبكم؟
يمكنكم النقر عىل صورة القطعة لمعرفة جميع خصائصها ،بما ف ذلك الخامة وإرشادات العناية بها والرقم المرجع والسعر
واأللوان واألحجام المتوفرة .اختاروا القطعة الت تريدونها وأضيفوها إىل سلتكم .يمكنكم بعد ذلك اختيار العودة إىل
الصفحة الرئيسية لمواصلة التسوق أو الدفع.
ن
 -٤متأكدون أنكم وضعتم كل ما تريدون يف سلتكم؟
الرجاء النقر عىل  Checkoutوتسجيل الدخول.
لقد وصلتم إىل الصفحة األخية من عملية الدفع حيث يجب أن تقرروا اآلن عنوان االستالم وطريقة الدفع.
ّ
يمكن إرسال طلبكم إىل أحد متاجر  Bershkaالفعلية لدينا ،أو إىل عنوان العمل أو الميل الذي تحددونه أو إىل إحدى
نقاط التوصيل لدينا.
ً
ً
يمكنكم الدفع بواسطة بطاقة Visa :أو  MasterCardأو  .MADAكما يمكنكم أيضا الدفع نقدا عند تسليم المشييات
إىل الميل أو نقطة التوصيل.
ّ
تم!
بالييد اإللكيون.
الرجاء النقر عىل "إتمام العملية" وستصلكم رسالة تأكيد ر
ً
ً
بريدا إلكي ً
يمكنكم ّ
ونيا ف كل مرة تتغي فيها حالة
"حسان" ،وسيسل لكم أيضا
تتبع طلبكم ف الوقت الفعىل ف قسم
ر
الطلب.
ن
ن
يمكنت رشاؤه يف  BERSHKA.COM؟
 .٥ما الذي
ي
كما ف متاجرنا ،ستجدون عىل الموقع مالبس من أقسامنا الثالثة Bershka :والقسم الرجاىل :وهنا تجدون أحدث
خيارات الموضة ر
وأكيها جرأة مع مجموعة متنوعة من الدنيم ،ولوك الحفالت ،وغيها الكثي من األزياء غي الرسمية ،وه
تتبع ً
دائما أحدث االتجاهات ف الموضة الرجالية والنسائية .القسم الثالث :BSK ،أحدث خطوط عالمتنا التجارية،
يستوح من المرح ،والموسيق ،المشاهي ،وشخصيات الرسوم المتحركة ،إلخ.
ً
وغي المالبس ،ستجدون ف أقسامنا األخرى أكسسوارات وأحذية تالئم كل طراز .وفضال عن التسوق ،يمكنكم المشاركة ف
مجتمع  Bershkaواالستمتاع بأحداثنا وموسيقانا  ...وعالمنا كله!

عل التسجيل إلجراء عملية رشاء؟
 .٦هل يجب ي
ّ
تمكنكم من الوصول إىل قسم "حسان" حيث يمكنكم ّ
ّ
ال.
تتبع طلباتكم وفواتيكم (الت لها نفس صالحية
عملية التسجيل
ر
ر
.
اإليصال) ف الوقت الفعىل ولن تضطروا لملء التفاصيل الخاصة بكم عند كل عملية شاء ،إضافة إىل غيها من مزايا
التسجيل .أو يمكنكم إجراء عمليات ر
عي الموقع االلكيون باستخدام خيار "التسوق كضيف".
الرساء ر
ن
يمكنت استعادتها؟
 .٧إذا نسيت كلمة المرور الخاصة يب ،كيف
ي
«حسان» أو ف قسم «التسجيل» ،حيث يمكنكم طلب رسالة إلكيونية إلعادة ضبط كلمة المرور.
يمكنكم استعادتها ف
ر
ن
بياناب؟
يمكنت تغيي
 .٨بعد التسجيل ،كيف
ي
ي
«حسان» لتعديل معلوماتكم.
يمكنكم الذهاب إىل قسم «معلومان الشخصية» ف
ر
ّ
ن
يمكنت استخدامه لمشاهدة موقع  BERSHKAبشكل واضح؟
 .٩ما المتصفح الذي
ي
تم تطوير موقع Bershkaعىل اإلنينت بحيث يتالءم مع  Microsoft Internet Explorer 9وMozilla Firefox 3.5
 Google Chrome 6و  Safari 5وأي إصدارات الحقة.
يمكنكم تثبيت أحدث إصدارات كل متصفح عىل الروابط التالية:
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

الت توصون بها؟
ه درجة نقاء الشاشة ي
 .١٠ما ي
 768 × 1024عىل األقل.

 .١١هل عمليات ر
الشاء من  BERSHKAعي اإلنينت آمنة؟
نعم .يمكنكم التسوق باطمئنان كامل ،فنحن نبذل كل طاقتنا لتوفي كل ما يلزم لضمان أمان مشيياتكم ومعلوماتكم.

-

•
•
•
•

