راهنمای استفاده اولدوز کارت
نحوه استفاده از اولدوز کارت
شما همراه با دریافت اولدوز کارت آخرین لیست شرکت های تخفیف دهنده که طرف قرارداد کارت های تخفیف هستند را دریافت
خواهید کرد ،اما با توجه به تغییرات مداوم این لیست و نرخ تخفیف ها شما میتوانید با مراجعه به کانال تلگرام اولدوز کارت با آیدی
 @UlduzCardو یا مراجعه به صفحه اینستاگرام مربوطه به نشانی  UlduzCardو نهایتا مراجعه به آدرس سایت:
 www.UlduzTourism.az/Ulduz-Cardاز آخرین تغییرات و تخفیف های موجود اطالع پیدا کنید در ضمن بر روی کارت های
تخفیف یک  QR Codeنیز تعریف شده که شما با اسکن آن توسط گوشی همراه خود میتوانید مستقیما به صفحه مربوطه اولدوز
کارت منتقل شوید.

نکات قابل توجه:
 -1همراه داشتن اصل اولدوز کارت هنگام مراجعه به مراکز خرید الزامیست.
 -2اولدوز کارت می بایست از نظر فیزیکی کامال سالم باشد.
 -3هر اولدوز کارت برای یک فاکتور می باشد نه برای هر نفر.
 -4اولدوز کارت بدون وجود قسمت زرد دارای اعتبار نمی باشد.
 -5امکان فروش اولدوز کارت به هیچ عنوان وجود ندارد.
 -6امکان استرداد کارت ها به شرکت و دریافت وجه وجود ندارد.
 -7در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن کارت ،شرکت و مراکز تحت قرارداد هیچ تعهدی نسبت به ارائه خدمات به شما را ندارند.
 -8در صورت وجود مشکل در ارائه خدمات توسط هر کدام از مراکز تحت قرارداد لطفا مسئله را با شرکت از طریق ارسال پیام
تلگرام به آیدی  @UlduzCard_irگزارش کنید و مسئله را بصورت شخصی اقدام به حل نفرمایید.
 -9در صورت داشتن هر گونه سوال ،پیشنهاد و یا انتقاد از طریق تلگرام با آیدی  @UlduzCard_irو یا از طریق تماس در ایران با
شماره همراه  +98-919-8931889و یا در آذربایجان با شماره همراه  +994-55-8824921مسائل خود را مطرح کنید.
 -10پشتیبانی اولدوز کارت همه روزه از طریق دفتر تهران و دفتر باکو از ساعت  9صبح تا  12شب امکان پذیر می باشد.

برای مشاهده آخرین لیست تخفیف ها به کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام روبرو بپیوندید:

تلفن پشتیبانی دفتر (باکو)+994-12-3100482 :

|

تهران +98-919-8931889

|

@UlduzCard

باکو +994-55-8824921

