
 

 

 ضمانت طالیی بازگشت وجه دارد! ین دورها

 )شرایط دقیق ضمانت نامه در صفحه سوم ذکر شده است( 

 

 ایده ضمانت طالیی بازگشت وجه چگونه شکل گرفت؟ 

از    شدهارائهمطالب آموزشی و تمرینات   بر اساس بیش  این دوره  سال تجربه و    ۱۵در 
اعتماد و    ۱۰۰٪  هاآموزشبودن  بخش  تحقیقات علمی ما انجام شده است و ما به نتیجه

 اعتقاد کامل و راسخ داریم.

های ناخوشایند گذشته به  بعضی از عزیزان ممکن است به علت شک و تردید و تجربه
 محروم کنند.  زش و پیشرفت و تعالیآموصورت کاماًل ناخواسته خودشان را از 

 

 
 این افراد نیز حق دارند

خود را به یادگیری و آموزش اختصاص دهند و    حقوق و درآمدزیرا قصد دارند بخشی از  
 الزم است که نسبت به محتوا و مطالب ارائه شده اعتماد و اطمینان داشته باشند.

 ضمانت نامه دوره آموزشی



 
 رسالت ما آموزش است

گروه که    ما  آموزشی  رسالت  است  آموزش انساناین  طریق  از  بتوانند  جامعها  و   های 
کار  ورا در زندگی و کسب   کامیابی و موفقیت روزافزونو    بهترین خودشان شوند  پریمیوم

 تجربه کنند. 

 
 در مورد ما چه میدانید؟

از   بیش  به  تاکنون  دوره   نفر  ۵۵۰۰۰ما  برگزاری  طریق  آموزشی،  از  و وب  های  سایت 
ایم. تنها برخی از نظرات هنرجویان را با شما به اشتراک صفحه اینستاگرام آموزش داده

و خدمات ارائه شده راحت و آسوده    هاتا خیال شما از بابت کیفیت آموزشگذاریم  می
 شود! 

 حسین حاج میر لیال محمدیان  پرهام محمدیان صبور 

   
 

 



 شرایط استفاده از ضمانت طالیی بازگشت وجه چیست؟ 

دهیم که  باشد و به شما این اطمینان را میروز می   پنجآموزشی ما    دورهمهلت تست  
سوالی تمام    گونهاگر به هر دلیل از خدمات ما رضایت نداشتید، ما بدون پرسیدن هیچ

می بازگشت  شما  به  را  شده  پرداخت  روزتا    دقیقاً   بنابراین  دهیم.وجه  از   پنج  بعد 
 اقدام کنید.ضمانت طالیی فرصت دارید که جهت استفاده از  پرداخت وجه

 

 چگونه جهت استفاده از ضمانت طالیی بازگشت وجه اقدام کنیم؟

با    site@ehsankhakinahad.comیک ایمیل به    است  کافیاگر واجد شرایط استفاده از ضمانت طالیی هستید،  
 و موارد زیر را مطرح نمایید:  کنید موضوع »درخواست بازگشت وجه« ارسال 

 نام و نام خانوادگی  -۱
 سایت شماره تراکنش خرید از وب  -۲
 نام محصول  -۳
 ی ما بسیار مهم است تا مشکالتمان را رفع کنیم( برا اما   – دلیل درخواست وجه )اختیاری  -۴
 شماره کارت بانکی شما  -۵
 ملی صاحب حساب کد  -۶
 شماره موبایل  -۷

 

 ؟شوداین ضمانت باعث سواستفاده برخی افراد نمی 

هستند دست به    و تعالی  پیشرفتآموزش و    صحیح  ما باور داریم افرادی که در مسیر
به همین دلیل ضمانت    برند.و اعتبار خود را زیر سوال نمی  زنندانجام چنین کاری نمی 

  نیا  یرخ داد، برا  یاتفاق  نیبه فرض محال اگر چن.  یمطالیی بازگشت وجه را ایجاد کرد
 کرد. میارائه خواه یموضوع هم راهکار 
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