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 یاعتبار یکارتها ای پال یپ به ازین بدون کیالکترون یپول خدمات
 

Electronic payment service to Internet shopping 
 

 
:خدمات پولی الکترونیک بدون نیاز به پی پال یا کارتهای اعتباری  

 
.برای ایرانیهایی که مشکل پرداخت های اینترنتی دارند این سرویس بسیار موثر است  

 
می توانید برای خرید با پرداخت معادل ریالی در ایران به ازائ میزان پوند یا ارزی که باید به فروشندگان اینترنتی بدهید کدی با ایمیل دریافت می کنید که شما 

.برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما بهره ببرید. اینترنتی مورد استفاده قرار دهید  
 

.گر نه به حساب بانکی در خارج نیاز دارید نه به کارتهای اعتباری و نه پی پالشما دی  
 

نتی شما ریسک این خدمات پولی اینترنتی فقط به اندازه همان مبلغی است که مورد درخواست شماست و بدین وسیله هیچ محدودیتی برای خرید های اینتر
.خدمات بهره می برند و مشکالت قبلی برای خرید اینترنتی سد راه آنها نیستروزانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز از این . نیست  

 
.شما هم سعی کنید از این فرصت پیش آمده حداقل یکبار استفاده کنید و اگر مورد رضایت شما بود ادامه دهید   

 
ار دهیم که نماینده پول الکترونیک است تا در خرید های را در اختیار شما قر( uniquely numbered vouchers)  ما می توانیم کوپن های شماره داری  

 uniquely)  شما معادل میزان ارز مورد نیاز برای خرید اینترنتی ،   لایر به حساب ما می ریزید و کوپن شماره داری  . اینترنتی مورد استفاده قرار دهید
numbered vouchers  ) مخصوص به همان میزان برای شما صادر شده که پس از مصرف، دیگر ارزشی ندارد و برای خرید بعدی کوپن شمار دار

 .این کوپن ها تا یکسال اعتبار دارد .دیگری برای شما صادر می شود

 شرکت خدماتی ایران انگلیس

 
(شب بوقت تهران 01بعداز ظهر تا  2ساعات تماس تلفنی )  

 فکس

77881702000018 
 
 

 :تلفن
77881700822111 

 

  

Viber , watsup and Line free call or text 

77880677444080 
 

 مکالمه یا تکست رایگان با وایبر، واتس آپ و الین  

77880677444080 
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info@iranukservice.com 

 انگلستان

00447500666848 
Viber , watsup and Line free call or text 

www.iranukservice.com 
 

(بوقت تهران 11تا  28ساعات تماس تلفنی )  

 
 

ه مشاورت و اجرای و اطالع رسانی به فعال در ایران، انکلستان و اروپا آماد شرکت خدماتی ایران انگلیس برای انجام پروژه های ایرانیان داخل که نیاز به فعالیتهایی  در خارج از ایران دارند  با همکاری شرکت های
 .ما ایمیل بزنیدشرکتهای ذیربط است لطفا چنانچه مایل نیستید ایمیل یا رایانه الکترونیک در این موارد برای اطالع خودتان یا دوستانتان دریافت کنید ب
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