
 

 
 
 

 به نام خدا                                                                                                                                                               

  نقدی( پرداخت) عدلتخفیفان  
 

 هدیه ویژه)رایگان( )به ریال(سقف اعتبار  اعمال تخفیف مبلغ پرداختی)به ریال( کد

 تخفیف یک کد کارگاه  %10قوانین + اپلیکیشن  000/000/10 %5 000/500/9 1

2 000/500/18 5/7 %  تخفیف یک کد کارگاه  %15قوانین + اپلیکیشن  000/000/20 

 تخفیف یک کد کارگاه  %25قوانین + اپلیکیشن  000/000/30 %10 000/000/27 3

4 000/000/35 5/12 %  تخفیف یک کد کارگاه  %35قوانین + اپلیکیشن  000/000/40 

 تخفیف یک کد کارگاه  %45قوانین + اپلیکیشن  000/000/50 %15 000/500/42 5

6 000/500/49 5/17 %  تخفیف یک کد کارگاه  %55قوانین + اپلیکیشن  000/000/60 

 تخفیف یک کد کارگاه  %65قوانین + اپلیکیشن  000/000/70 %20 000/000/56 7

8 000/000/62 5/22 %  تخفیف یک کد کارگاه  %75قوانین + اپلیکیشن  000/000/80 

 تخفیف یک کد کارگاه  %85قوانین + اپلیکیشن  000/000/100 %25 000/000/75 9

 قراردادهاافزار نرمیک کد کارگاه رایگان + قوانین + اپلیکیشن  000/000/200 %30 000/000/140 10
 

 توضیحات:
 چک روز( تسویه نماید. به حساب یا)دستگاه کارتخوان، واریز نقدیتواند در هنگام خرید اعتبار، مبلغ مندرج در کد مربوطه را به صورت متقاضی می -1

 توانند به تشخیص خود از خدمات ذیل استفاده نمایند:می عدلتخفیفان دارندگان اعتبار  -2

 قراردادها افزارنرم. سه  ای دوره جامع آموزشی کارشناس حقوقی حرفه. دو  مدتمیانمدت یا کوتاههای آموزشی تخصصی کارگاهیک. 

 است.قابل انتقال  نیز به دیگران ی ویژه،اعتبار و هدایا -3

را طبق کد مربوطه دریافت نماید. مثالً  استفاده و باقیمانده التفاوتمابهتواند می وی، دریافت خدمات یا انصراف از ادامهاعتبار  دارندهاستفاده از تاریخ خرید است لیکن در صورت عدم یک سال، عدل مهلت استفاده از تخفیفان -4

مسترد  اوبه  نوزده میلیون و پانصد هزار ریالباید مبلغ  "عدل"صورت آن استفاده کرده باشد، دراین پنجاه میلیون ریالاز  (5کد )طبق اعتبار خریداری کرده باشد و حداکثر  هشتاد میلیونمبلغ ( 8کد )طبق دارنده اگر 

 نماید.

 مایند.نپیامک  30007957953865 را به سامانه( 6)عدد توانند کسب اطالعات بیشتر می جهت "عدلتخفیفان "متقاضیان  -5

  



 
 

 

  ماه( 3ظرف  پرداختتخفیفان عدل )                                                    
 

 هدیه ویژه)رایگان( سقف اعتبار )به ریال( اعمال تخفیف مبلغ پرداختی)به ریال( کد

 تخفیف یک کد کارگاه  %10قوانین + اپلیکیشن  000/000/10 0 000/000/10 11

12 000/500/19 5/2 %  تخفیف یک کد کارگاه  %15قوانین + اپلیکیشن  000/000/20 

 تخفیف یک کد کارگاه  %25قوانین + اپلیکیشن  000/000/30 %5 000/500/28 13

14 000/000/37 5/7 %  تخفیف یک کد کارگاه  %35قوانین + اپلیکیشن  000/000/40 

 تخفیف یک کد کارگاه  %45قوانین + اپلیکیشن  000/000/50 %10 000/000/45 15

16 000/500/52 5/12 %  تخفیف یک کد کارگاه  %55قوانین + اپلیکیشن  000/000/60 

 تخفیف یک کد کارگاه  %65قوانین + اپلیکیشن  000/000/70 %15 000/500/59 17

18 000/000/66 5/17 %  تخفیف یک کد کارگاه  %75قوانین + اپلیکیشن  000/000/80 

 تخفیف یک کد کارگاه  %85قوانین + اپلیکیشن  000/000/100 %20 000/000/80 19

 قراردادهاافزار نرمیک کد کارگاه رایگان + قوانین + اپلیکیشن  000/000/200 %25 000/000/150 20
 

 توضیحات:
 تسویه نماید.  سه ماهفقره چک، ظرف مهلت  سهتواند در هنگام خرید اعتبار، مبلغ مندرج در کد مربوطه را از طریق متقاضی می -1

 تشخیص خود از خدمات ذیل استفاده نمایند:توانند به می عدلتخفیفان دارندگان اعتبار  -2

 قراردادها افزارنرمسه.   ای دوره جامع آموزشی کارشناس حقوقی حرفهدو.   مدتمیانمدت یا کوتاهتخصصی های آموزشی کارگاه یک.

 است. قابل انتقالاعتبار و هدایا به دیگران نیز  -3

را طبق کد مربوطه دریافت نماید. مثالً  استفاده و باقیمانده التفاوتمابهتواند استفاده دارنده اعتبار یا انصراف از ادامه دریافت خدمات، وی میاز تاریخ خرید است لیکن در صورت عدم یک سالمهلت استفاده از تخفیفان عدل،  -4

 بیست و یک میلیون ریالباید مبلغ  "عدل"صورت آن استفاده کرده باشد، دراین چهل و پنج میلیون ریالاز  (15کد )طبق اعتبار خریداری کرده باشد و حداکثر  شصت و شش میلیون ریالمبلغ ( 18کد )اگر دارنده طبق 

 به او مسترد نماید.

 مایند.نپیامک  30007957953865 را به سامانه(6)عدد توانند کسب اطالعات بیشتر می جهت "عدلتخفیفان "متقاضیان  -5

 



 

 

  ماه( 6پرداخت ظرف تخفیفان عدل ) 
 

 هدیه ویژه)رایگان( سقف اعتبار )به ریال( اعمال تخفیف مبلغ پرداختی)به ریال( کد

 تخفیف یک کد کارگاه  %10قوانین + اپلیکیشن  000/000/10 0 000/000/10 21

 تخفیف یک کد کارگاه  %15قوانین + اپلیکیشن  000/000/20 0 000/000/20 22

 تخفیف یک کد کارگاه  %25قوانین + اپلیکیشن  000/000/30 0 000/000/30 23

24 000/000/39 5/2 %  تخفیف یک کد کارگاه  %35قوانین + اپلیکیشن  000/000/40 

 تخفیف یک کد کارگاه  %45قوانین + اپلیکیشن  000/000/50 %5 000/500/47 25

26 000/500/55 5/7 %  تخفیف یک کد کارگاه  %55قوانین + اپلیکیشن  000/000/60 

 تخفیف یک کد کارگاه  %65قوانین + اپلیکیشن  000/000/70 %10 000/000/63 27

28 000/000/70 5/12 %  تخفیف یک کد کارگاه  %75قوانین + اپلیکیشن  000/000/80 

 تخفیف یک کد کارگاه  %85قوانین + اپلیکیشن  000/000/100 %15 000/000/85 29

 قراردادهاافزار نرمیک کد کارگاه رایگان + قوانین + اپلیکیشن  000/000/200 %20 000/000/160 30

 توضیحات:

 با مؤسسه تسویه نماید. شش ماهچک ظرف مهلت  سه فقرهتواند در هنگام خرید اعتبار، مبلغ مندرج در کد مربوطه را از طریق متقاضی می -1

 به تشخیص خود از خدمات ذیل استفاده نمایند:توانند می عدلتخفیفان دارندگان اعتبار  -2

 قراردادها افزارنرمسه.   ای دوره جامع آموزشی کارشناس حقوقی حرفهدو.   مدتمیان مدت یا کوتاههای آموزشی تخصصی کارگاهیک. 

 است. قابل انتقالاعتبار و هدایای ویژه، به دیگران نیز  -3

را طبق کد مربوطه دریافت نماید. مثالً اگر  استفاده و باقیمانده التفاوتمابهتواند می وی، دریافت خدمات یا انصراف از ادامهاعتبار  دارندهاستفاده از تاریخ خرید است لیکن در صورت عدم ، یک سالعدل مهلت استفاده از تخفیفان -4

بیست و دو میلیون و پانصد باید مبلغ  "عدل"صورت آن استفاده کرده باشد، دراین پانصد هزار ریال وچهل و هفت میلیون از  (25کد )طبق اعتبار خریداری کرده باشد و حداکثر  هفتاد میلیونمبلغ ( 28کد )طبق دارنده 

 مسترد نماید. اوبه  ریال هزار

 مایند.نپیامک  30007957953865 را به سامانه( 6)عدد توانند کسب اطالعات بیشتر می جهت "عدلتخفیفان "متقاضیان  -5

 


