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صاحب امتیاز و مدیرمسئول :مهندس رامین تابان

021-86020114
تلفن:
021-86020173
021-88446381
دورنگار:
100066422122
ساشمانه پیامک:
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 .1خانه تاسیسات یک نام ثبت شده و دارای مجوز است که صاحب امتیاز آن آقای مهندس رامین تابان است .لذا ادعای
کلیه افراد حقیقی و حقوقی که خود را صاحب امتیاز ،مالک یا مدیر این مجموعه میدانند غیر قانونی و قابل پیگرد میباشد.
 .2خواهشمند است به نام اصلی و بدون تحریف «خانه تاسیسات» بدون هیچ پیشوند و پسوند دقت فرمایید.

فرم و تعرفه اشتراک ماهنامه «خانه تاسیسات سال» 1394
اشتراک شش ماهه

 650,000ریال

اشتراک یک ساله

 1,250,000ریال

ضمن قدردانی از شما برای انتخاب ماهنامه «خانه تاسیسات» جهت اشتراک ،خواهشمند است پس از پر کردن فرم اشتراک و واریز مبلغ
مربوطه به شماره حساب مجموعه ،فرم تکمیل شده و مشخصات فیش واریزی را از طریق پست ،دورنگار ( )021-88446381یا ایمیل
( )info@hvachouse.irبه دفتر نشریه ارسال نمایید.خواهشمند است کد پستی ده رقمی خود را حتما اعالم فرمایید و در صورت تغییر نشانی
آدرس جدید خود را به امور مشترکین اعالم نمایید.

نام موسسه یا شرکت (برای اشخاص حقوقی) . ............................................. :زمینه فعالیت................... :

نام و نام خانوادگی . ..........................:سن . ....... :تحصیالت ................. :شغل. ......................... :
کد اشتراک قبلی یا شماره عضویت در خانه تاسیسات ............ :آدرس پستی کامل. .......................................... :

 ..........................................................کدپستی ده رقمی (الزامی).................................... :

تلفن ثابت. .................. :دورنگار ..................... :تلفن همراه . ............... :ایمیل.......................... :
..

شروع اشتراک از شماره ......... :تا شماره ...........

شماره فیش بانکی  /شماره ارجاع (در صورت استفاده از روش کارت به کارت). ................ :نام و کد شعبه..................... :

مبلغ واریزی. .........................................................................:تاریخ پرداخت. ...................:

جهت دریافت شماره حساب جهت واریز وجه اشتراک میتوانید در ساعات اداری با دفتر مجموعه تماس گرفته و یا هماکنون با ارسال واژه

حساب یا  Hesabبه سامانه پیامک مجموعه به شماره  100066422122شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.

آشنایی با روشهای دریافت اشتراک ماهنامه «خانه تاسیسات»

 .1روش سنتی (استفاده از فرم اشتراک) :در صورتی که تمایل دارید به روش متداول و سنتی ،اشتراک ماهنامه خانه تاسیسات را دریافت
نمایید ،میتوانید فرم اشتراک را پر نموده و به همراه رسید بانکی پرداخت وجه اشتراک از طریق حضوری ،ایمیل ،دورنگار یا پست برای

دفتر نشریه ارسال نمایید.

 .2روش تلفنی :روشی ساده و سریع برای افراد پرمشغلهای است که قصد دارند در کوتاهترین زمان ممکن کارهای خود را به نتیجه برسانند.

برای دریافت اشتراک ماهنامه «خانه تاسیسات» به صورت تلفنی کافی است در ساعات اداری با شمارههای  02186020114و  02186020173با

دفتر مجموعه تماس گرفته و به صورت تلفنی اشتراک خود را ثبت نمایید .در این روش ،همکاران ما تمامی اطالعات مورد نیاز برای اشتراک
ماهنامه را به صورت تلفنی از شما گرفته و در سیستم ثبت میکنند و مشخصات حساب برای واریز هزینه اشتراک به شما اعالم میشود .کافی

است هزینه مربوط به اشتراک را به یکی از روشهای متداول واریز به حساب  ،کارت به کارت ،اینترنتی ،موبایلبانک ،درگاه پرداخت خانه
تاسیسات یا  ...واریز نموده و شماره فیش واریزی خود را به همکاران ما اعالم نمایید تا اشتراک شما فعال شود.

 .3روش پیامکی :یکی از روشهای سریع و ساده برای دریافت اشتراک ماهنامه خانه تاسیسات ،ارسال واژه «اشتراک» یا « »Eshterakبه
سامانه پیامک مجموعه خانه تاسیسات به شماره « »100066422122میباشد .به این ترتیب ،پیامک تاییدیه به منظور ادامه مراحل اشتراک

به صورت خودکار برای شما ارسال میشود .کافیست با دنبال نمودن راهنمای پیامکی ،تا انتها پیش رفته و تاییدیه پیامکی اشتراک را

دریافت نمایید .به این ترتیب شما با ارسال چند پیامک ساده به گروه مشترکین ماهنامه «خانه تاسیسات» میپیوندید.

 .4روش آنالین :در هر ساعت از شبانهروز با دسترسی به اینترنت و مراجعه به سایت مجموعه خانه تاسیسات میتوانید از خدمات دریافت

اشتراک به صورت آنالین بهرهمند شوید .الزم به ذکر است که در این روش ،ارسال اطالعات ،دریافت تاییدیه ،پرداخت هزینه اشتراک و...
تماما به صورت خودکار و اینترنتی انجام میپذیرد .جهت استفاده از روش اشتراک آنالین میتوانید مستقیما به لینک زیر مراجعه نمایید:

www.hvachouse.ir/magazine/sub/online

