راهنمای استفاده از کذ تخفیف و ثبت نام در اپلیکیشن بیذود
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

کاربر عسیس
ایي دستَسالعول دس حقیقت ساٌّوای استفادُ اص اپلیکیطي تیذٍد ٍ ًحَُ ثثت کذ پکیج دسج ضذُ سٍی کاست عضَیتی است کِ تِ ضوا
اّذا ضذُ است .لطفا دستَسالعول صیش سا تا دقت هطالعِ ًواییذ ٍ دس صَست ٍجَد هطکل تا ضواسُ  ٍ 120-22224تخص پطتیثاًی
تیذٍد تواس گشفتِ تا ضوا سا ساٌّوایی ًوایٌذ .اص ایٌکِ دٍچشخِ ّای اضتشاکی تیذٍد سا تشای سفشّای خَد اًتخاب کشدُ ایذ کوال
تطکش سا داسین ٍ اهیذٍاسین کِ تیذٍد تشای ضوا خاطشات خَتی سا تِ اسهغاى آٍسد.

راهنمای ثبت نام در اپلیکیشن بیذود

 -0اتتذا تِ سایت  bdood.irهشاجعِ کشدُ ٍ دس تاالی صفحِ تا تَجِ تِ سیستن عاهل تلفي
َّضوٌذ خَد (  IOSیا  ) Androidیکی اص گضیٌِ ّای ًصة سا تا لوس کشدى اًتخاب
ًواییذ.

 -2اپلیکیطي سا سٍی تلفي ّوشاُ خَد ًصة ًواییذ .توجه داشته باشیذ که برای استفاده از کارت عضویت پکیج حتما
بایذ آخرین نسخه اپلیکیشن را روی تلفن همراه خود نصب کرده باشیذ.
 -4پس اص ًصة اپلیکیطي ،آیکَى اپلیکیطي تیذٍد سا دس تلفي ّوشاُ خَد لوس کشدُ ٍ ٍاسد اپلیکیطي تطَیذ.
 -2ضواسُ تلفي ّوشاُ خَد سا ثثت کشدُ ٍ هٌتظش دسیافت پیاهک تاییذ تواًیذ.
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 -5دس صفحِ هشتَطِ ،کذ احشاص َّیت دسیافت ضذُ اص طشیق پیاهک سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ثثت ًواییذ.

 -6قثل اص ایٌکِ اطالعات َّیتی خَد سا ٍاسد ًواییذ لطفا تِ کاست عضَیتی کِ تِ ضوا اّذا ضذُ است تَجِ ًواییذ.

 -7لطفا کادس تشچسثی هَجَد دس پطت کاست سا خشاش دّیذ تا کذ  06سقوی دسج ضذُ تش سٍی آى هطخص گشدد.
 -8سپس اطالعات َّیتی خَد سا تِ ّوشاُ کذ پکیج  06سقوی دسج ضذُ سٍ کاست سا دس اپلیکیطي ٍاسد ًواییذ .الصم تِ رکش است
کِ کذ پکیج  06سقوی تایذ دس قسوت کذ پکیج کِ تِ صَست اختیاسی هی تاضذ ٍاسد ضَد.
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 -9دس هشحلِ تعذ لطفا قَاًیي ٍ هقشسات هشتثط تا استفادُ اص دٍچشخِ ّای تیذٍد سا هطالعِ فشهَدُ ٍ دس صَست تاییذ دکوِ قثَل
داسم سا لوس ًواییذ.

 -01اص آًجاییکِ ضوا داسای کذ پکیج تَدُ ایذ ،هثلغ پشداختی ضوا تشای ثثت ًام ّ 01ضاس تَهاى هی تاضذ تٌاتشایي تا تاییذ هثلغ
پشداختی ،دکوِ پشداخت سا لوس کشدُ ٍ سپس یکی اص دسگاُ ّای پشداخت سا اًتخاب کشدُ ٍ پشداخت خَد سا تِ اتوام
تشساًیذ .الصم تِ رکش است کِ تا پشداخت ایي ّ 01ضاستَهاى تِ ضوا  0111اهتیاص سایگاى دس تاضگاُ هطتشیاى تیذٍد تعلق هی
گیشد کِ هعادل  51سفش سایگاى  41دقیقِ ای هی تاضذ کِ تِ صَست خَدکاس فعال خَاّذ ضذ.
 -00دس هشحلِ تعذی لطفا اص کاست هلی خَد عکس گشفتِ ٍ دس اپلیکیطي تاسگزاسی کشدُ ٍ سپس ثثت ًواییذ.

 -02حال هی تَاًیذ اص اپلیکیطي استفادُ کشدُ ٍ لزت سفش تا دٍچشخِ ّای تیذٍد سا تجشتِ ًواییذ.
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