
 روش خریذ نت موسیقی از سایت نت دونی

 رّظ خریذ ًت هْضیمی از ضایت ًت دًّی

کلیک کٌیذ تا  این لینک کلیک کٌیذ تا صفذَ جطتجْی ًت آٌُگ برای غوا ًوایاى غْد ّ یا بر رّی این لینک بر رّی

هی تْاًیذ بر رّی یکی از ابسار ُای هْضیمی یا  آخریي ًت ُای ارضالی ضایت برای غوا ًوایع دادٍ غْد .ّ ُوچٌیي

ضاز هْرد ًظر خْد را اًتخاب کٌیذ ُواى دضتَ بٌذی ُای ضایت بخع  . 

 

آى اطالع داریذ  جطتجْی ًت هْضیمی لطوتی از ًام ًت یا آٌُگطاز یا تٌظین کٌٌذٍ ًت را کَ از پص از باز غذى صفذَ

  ضوت راضت باکص جطتجْ را کلیک کٌیذ در کادر جطتجْ ّارد کٌیذ هػابَ تصْیر باال ضپص دکوَ ضبس رًگ

 

ّارد کردٍ ایذ برای غوا ًوایع دادٍ خْاُذ غذ هاًٌذ تصْیر زیر  با ایي کار لیطتی از ًت ُایی کَ  
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 ایٌکَ ّارد صفذَ  پص از   اضت کلیک کٌیذ تا بَ صفذَ تْضیذات ًت ُذایت غْیذ تاکَ هذ ًظر  بر رّی ًت

هاًٌذ    ًظرتاى بَ ضبذ خریذ اضافَ غْد تْضیذات ًت غذیذ بر رّی دکوَ اضافَ بَ ضبذ خریذ کلیک کٌیذ تا ًت هْرد

 تصْیر زیر



 

بَ ًت ُای  غذ در صْرتی کَاضافَ بَ ضبذ خریذ ًت هْرد ًظر بَ ضبذ خریذ غوا اضافَ خْاُذ  پص از کلیک بر رّی

خْد اضافَ کٌیذ ّلتی کَ ًت ُای هْرد ًظر خْد را  بیػتری ًیاز داریذ هی تْاًیذ ًت ُای دیگر را ًیس بَ ضبذ خریذ

اًتخابی کَ پاییي  ًذارد بَ ضبذ خریذ اضافَ کردیذ هی تْاًیذ بر رّی گسیٌَ داًلْد ًت ُای ُر تؼذاد کَ باغذ هػکلی

هاًٌذ تصْیر زیر یک کٌیذ ّ بَ هردلَ فاکتْر برّیذضایت ظاُر هی غْد کل  . 

 

پص از کلیک بر رّی داًلْد ًت ُای اًتخابی کَ پاییي ضایت ظاُر هی غْد ّارد هردلَ هػاُذٍ فاکتْر خْاُیذ غذ 

 .هاًٌذ تصْیر زیر



 

فاکتْر ًِایی را  کَ فاکتْر صادرٍ را تاییذ هی کٌیذ بر رّی دکوَ اداهَ خریذ کلیک کٌیذ . تا در هردلَ باال در صْرتی

هاًٌذ تصْیر زیر  هػاُذٍ فرهاییذ  

 

ّارد کٌیذ ّ در  ایل صذیخ خْد رابرای ّارد کردى غوارٍ هْبایل ّ ایویل ّجْد دارد غوارٍ هْب درهردلَ باال دّ باکص

  هربْط بَ ایویل ّارد کٌیذ صْرتی کَ ایویلی برای خْد داردی ایویلتاى را ًیس در باکص



ایویل هی تْاًیذ  صذیخ ّارد کٌیذ اگر بَ ُر دلیلی هْفك بَ داًلْد ًت ًػْیذ با اضتفادٍ از ایي در صْرتی کَ ایویل را

 ّارد پٌل کاربری خْد غذٍ ّ ًت

را کَ خریذاری کردٍ ایذ هجذد داًلْد کٌیذ . ّلی اگر ایویلی ًذاریذ کَ ّارد کٌیذ هی تْاًیذ از ُایی 

 . اضتفادٍ کٌیذ   NOTKADE@GMAIL.COM  ایویل

اًکی هتصل غْیذپص از ّارد کردى هػخصات فْق بر رّی گسیٌَ ُذایت بَ باًک کلیک کٌیذ تا بَ صفذَ پرداخت ب  . 

 

 . پص از پر کردى فرم در صفذَ باًکی هاًٌذ تصْیر باال بر رّی گسیٌَ پرداخت کلیک کٌیذ تا پرداخت غوا اًجام غْد
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ًت ُا برای غوا  غوا اًجام غذٍ اضت بر رّی تکویل خریذ کلیک کٌیذ تا صفذَ داًلْد  باال خریذ پص از هػاُذٍ تصْیر

از دطاب   دلیلی با ایٌترًت لطغ غْد ّ هبلغ ضفارظ ًت . در صْرتی کَ در ایي هردلَ ارتباط غوا بَ ُر  ُر غْدظا

دادٍ  ضاػت ایٌذٍ بصْرت خْدکارهبلغ کطر غذٍ از دطاب غوا بَ دطاب غوا ػْدت 24از  غوا کن غذٍ باغذ کوتر

 . خْاُذ غذ

 

کَ خریذاری  خریذ غوا تکویل غذٍ اضت ّ با کلیک کردى بر رّی داًلْد هی تْاًیذ ًت ُایی را با هػاُذٍ تصْیر باال

 . کردٍ ایذ داًلْد ًواییذ



  ذ ًت با هػکلی هْاجَ غذیذ هی تْاًیذ با غوارٍ تواش ُای پػتیباًی ضایت ارتباط بر لرار کٌیذدر صْرتی کَ در خری

 

اضکریي غات را برای غوارٍ  اضت در هردلَ باال اضکریي غاتی از صفذَ تِیَ ًواییذ تا در صْرت برّز هػکل بِتر

  تلگرام ضایت ارضال کٌیذ ّ ًت را دریافت کٌیذ

  با غوارٍ تلگرام هطرح ًواییذهػکالت دریافت ًت را 

  فقط پاسخگوی پیام های تلگرام    S2VAHID@     آیذی تلگرام    09378601828   غوارٍ تلگرام پػتیباًی

تواش داصل فرهاییذ  03132143350   جِت تواش صْتی هی تْاًیذ با ایي غوارٍ  . 

 


