
 فروش یخچال دست دوم: عنوان مقاله

مختلفی امکان پذیر است که از مهم ترین آن یم توان به مراجعه به وب سایت های فروش یخچال دست دوم به روش های 

به تعویض یخچال یم کنند که برای این اقدام معتبر اشاره کرد. در واقع گایه ممکن است برخی افراد به دالیل مختلف اقدام 

ات دکوراسیون، خرید یخچال تازهیم بایست ابتدا یخچال خود را به فروش برسانند. تغ  یخچال قبیل و... از  ،بر
ی

از کار افتادگ

ند. جمله دالییل است که   سبب یم شود افراد تصمیم به فروش یخچال بگبر

ل را داشته باشید یم بایست ابتدا از البته توجه داشته باشید که در صورتی ک ی ه قصد فروش یخچال یا هر کدام از لوازم مبی

ی شوید چرا که در زمان فروش، خریداران آن را چک و در صورت  وجود مشکل از قیمت آن کم خواهند   سالمت آن مطمئ 

ی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این کرد.  کار پیشنهاد یم کنیم با مراجعه   عالوه بر مطالب فوق، نحوه فروش شما نبر

ین  ین قیمت ممکن به فروش برسانید. سمساری آنالین در تهران به وب سایت سمساری نیک به عنوان بهبی  یخچال را بهبی

 

 چگونه یخچال دست دوم خود را بفروشیم؟

بازه ها، آن  نیتر  توجه کرد که از مهم یادیبه نکات ز  د یدست دوم با خچالیفروش  یبا توجه به مطالب عنوان شده برا

رو   نیکه از ا  د یداشته باش یبه فروش فور  از یممکن است ن گایه  .دیدار  ار یدر اخت خچالیفروش  یاست که شما برا زماتی 

به محل  توان  موارد مهم یم گر یاز دبه فروش برسد.  یمحصول به زود ا ت ند بر گ  را در نظر یم یا ژهیو  فاتیافراد تخف برخی 

مدت  کیها در  از آن کی به واسطه هر د یتوان به وجود دارد که یم یادیز  یروش هادست دوم اشاره کرد،  خچالیفروش 

 باشد.  یم ر یدست دوم خود را به فروش برساند که شامل موارد ز  یزمان مشخص کاال

 سمساری 

ی بدون شک اول  مساری های اماکناست در واقع س ها  یدست دوم مراجعه به سمسار  خچالیفروش  یراه برا نیو بهبی  ئر

البته  سانید،به فروش بر  متیق نیمورد نظر خود را با بهبی  یکاال  د یدهند تا بتوان امکان را یم نیهستند که به شما ا یمعتبر 

به   شبی یسب سود بی کبرا فروشندگاناز  است برخی  برخوردار  یادیز  تیاز اهم یار مسکه اعتبار س  د یتوجه داشته باش



است که در زمان  در حایل نیا خریداری یم نمایند،تر   کم  یلیخ متیخواهند زد و آن را به ق"ما رس مال یتو اصطالح "

د کرده و آن را با ق  یفروش آن نکات مثبت و قابل توجه را به مشبی  ی ی به هم فروخت خواهند  یباالتر  متیگورس   لیدل ئر

ی شو  ها  یمراجعه به سمسار  ماندر ز  میکن  یم شنهاد یپ  .دیحتما از اعتبار آنها مطمئ 

زمان ممکن و با  نیتر  آن را در کم د یکند تا بتوان  شما فراهم یم یامکان را برا نیا یدست دوم در سمسار  خچالیفروش 

مراجعه کرده و با   فروشگاه دست دوم فروش   کیحالت الزم است ابتدا به  نیدر ا. دیمناسب به فروش برسان متیق

و  مشخصات فنی  مراجعه خواهند کرد و بعد از بررش خچالیحل فروش مها به  آن .دیدر ارتباط باش ربوطهکارشناس م

و مبلغ آن را  د یرا بفروش خچالی دیتوان دهد در صورت موافقت یم شما قرار یم ار یرا در اخت مناسنر  متیق خچالی یظاهر 

 .دیینما افتیدر 

 

 اپلیکیشن ها 

به خود اختصاص  iosو  د یاندرو  یها در گوش   یا ژهیو  گاهیتوانسته جا بر اخ یها  هستند که در سال شنیکیروش دوم اپل

ا ها   شنیکیاپل نیدر واقع ا. دهند ، و مشکالت  د یکن  بررش اد یکاال را با حوصله ز   د یکند که بتوان  شما فراهم یم یرا برا طیرس 

 د یخر در زمان که   د یالبته توجه داشته باش. دیکن  یدار یشدن آن را خر  د ییتا تو در صور  د ینقاط ضعف و قوت آن را بسنج

ی از هم خریدار و فروشنده با هم در ارتباط هستند ها  شنیکیاپل طریقاز   د یتوانیم وجود هر گونه مشکل  رو در صورت ئر

 .دیو آن را حل کن د یداشته باش دار یبا فروشنده و خر  یمیارتباط مستق

  
ی
 دوستانمعرف

است. برخی افراد زماتی   انیدوستان و آشناآن به دست دوم فروش  یفروش کاالها یروش ها نیو مرسوم تر  یمیاز قد یکی

ل  لیوساکه قصد فروش  ی تا در  دهد   قرار یم انیدوستان و آشنا ار یاز آن را در اخت ابتدا اطالعاتی  را دارند،دست دوم مبی

 .کنند  یدار یآن را خر  از یصورت ن

 نکات مهم در زمان فروش یخچال دست دوم



 با توجه به موارد عنوان شده و 
ی
ی توجه نمایید که  فروش یخچال دست دوم،های روش معرف الزم است به نکات خایص نبر

 شامل موارد زیر یم شود: 

 قیمت مورد نظر 

 د یبا خچالی متیکه ق  د یباشداشته ، توجه آن است یگذار   متیدست دوم ق خچالینکات در زمان فروش  نیتر  از مهم یکی

ا بر غ یها نرخو  متیق شیکه افزا  چرا  باشد  منصفانه و منطفی   یها  تا مدت خچالیکه   کند   را فراهم یم یطیعادالنه رس 

 .به فروش نرسد یادیز 

ا نیا کند  یم دا یپ شیدست دوم افزا خچالی متیقکه   در واقع زماتی   خچالی متیق شیسبب افزاو وار نیبه گونه دوم طیرس 

ی نو ن یها ی نو و تم یلیخحنی اگر دست دوم  خچالی متیکه ق  د یخواهد شد.  پس دقت کن بر متعادل  یگونه ا  به دیباباشد  بر

ی بتوانند ب دارانیتا خر  شود  یذار گ   متیق  .قائل شوندتفاوت دست دو و نه  یکاال  متیق ئر

 توجه به برند 

 است بدون شک برند خچالیبرند  د بر گ  قرار یم دارانیدست دوم مورد توجه خر  خچالیکه در زمان فروش   نکاتی از دیگر 

ند   که برخی   یا  خواهند داشته به گونه یشبی یمشهور خواهان ب یها   یدار یدست دو با برند مشهور را خر  کاالیافراد حاضی

 برند هامارک آشنا نکنند چرا که معم و نو با برند  خچالی دیضف خر  عی    کنند اما پول خود را رس 
ً
معروف عملکرد و   یوال

 دارند مشخیص ت  کارا

 بررش سالمت ظاهر 

. دبر گ  کاال مورد توجه قرار یم  نیو فروش ا د یاست که در زمان خر  یموارد نیتر   دست دوم از مهم یها خچالیظاهر  بررش

ی خواهد شد و اگر ظاهر تم خچالیجذب ظاهر  شبی یب دارانیدر واقع خر  و بدون لکه داشته باشد بدون شک در مدت  بر

ی دست دوم ن خچالیکه ظاهر   د یپس توجه کن د یبه فروش خواهد رس یزمان کمبی   خچالی متیدر ق گذار  بر از عوامل تأث بر

 خواهد بود

 دالیل فروش 

 ارید؟دست دوم را د خچالیچرا و به چه علت قصد فروش 

. خرید وسایل تازه از جمله دالییل فروش یا تعویض  خواهد شد  دهیاز شما پرس خچالیاست که در زمان فروش  سوایل نیا 

ی دلیل  افرادی که قصد فروش یخچال را دارند  ند تا انبه فروش برس شبی یب متیآن را با ق کنند  یم سیع کاال است و به همئر

.کنند  یدار یتر خر  فهبه ض  متیرا با ق نو مشابه  یها  بتوانند نمونه



. 

 به سمساری نیک مراجعه کنیم؟چرا باید 

اما نکته  د یآ دست دوم به حساب یم خچالیفروش  یاز روش ها یکی یسمسار  قیهمانطور که عنوان شد فروش از طر 

تا  د یکن  مراجعه یم یسمسار  کیکه شما به   در واقع زماتی  ست. به آن ا نانیاعتبار و اطم یمهم در زمان مراجعه به سمسار 

 سمساری نیک. دیحاصل کن نانیاطم شیاز اعتبار و انصاف آن از پ د یبا د یمورد نظر خود را به فروش برسان یکاال  د یبتوان

فروش  ا ی دیخر  کی دیتوان دهد که یم را یم نانیاطم نیدارد و به شما ا تیفعالدر تهران  نیآنال  یسمسار  کیبه عنوان 

 .دیبر تماس بگ باتی یکار تنها الزم است با واحد پشت  نیا یبرا د یداشته باش موفق و پر سود  نیآنال 

محصول مورد  باتی یارتباط با واحد پشت یو پس از برقرار  د یمراجعه کن کین تیکار الزم است ابتدا به سا  نیا یدر واقع برا 

  ینظر برا
ی
ل شما مراجعه خواهند کرد و   پس از مدت کوتایه .دیکن  فروش را به آنها معرف ی  بعد از بررش کارشناسان به مبی

 .خواهند کرد ز یشما وار  یو مبلغ مورد نظر را  برا لیو ظاهر کاال آن را تحو  الزم در رابطه با مشخصات فنی  یها



ت و عالوه بر در تهران شناخته شده اس ها  یسمسار  نیاز منصفانه تر  یکیبه عنوان  کینسمساری که   د یتوجه داشته باش

ی انصاف در زمان  ی بلکه در زماتی که مشبی  و...  یر یو تصو  لوازم صوتی  د یخر برای خرید خود از مشبی
ی
مراجعه  ، وسایل برف

ی ن یم کند  مناسب  ار یبس متیمورد نظر خود را با ق لیوسا د یتوان منصفانه را در نظر خواهد گرفت و شما یم متیق بر

 .دیینما یدار یخر 

 

ی  نتیجه گیر

خانه تاث ونیدکوراس یبر است که در تغ یموارد نیتر   از مهم یکیدست دوم  خچالیفروش  ی افراد با  باشد   یم گذار  بر آشب 

ل انتخاب کنه البته توجه  یرا برا جذاتر  نیزایو د ونیدکوراس کنند  بزرگ و یم لیوسا ضیاستفاده از تعو  ی نقاط مختلف مبی

ل در مح یدکاربر   لهیوس خچالیکه   د یداشته باش ی ی کار ن  یها  طیاست که عالوه بر مبی  .دبر گ مورد استفاده قرار یم بر

کت  یلوازم ادار  د یخر در زمان   ی نو رس  و یم توانید برای کاهش هزینه های راه  باشد  ملزومات یم ستیاقالم ل یخچال جز  بر

کت از روش های  نیتر  یو کاربرد نیتر  فوق مهم نیدر عناو  استفاده کنید کهدست دوم  خچالیو فروش  د یخر  اندازی رس 

 خرید و   یها روش
ی
 .میکرد  فروش را به شما معرف

ی ن یگر ید یروش ها د یبه ذکر است که بدان الزم  شما به  یرا برا یادیز  یدردرس ها ا یاند   شدهسوخ من ا یوجود دارد که  بر

 انیاز م. البته د یدست دوم استفاده کن خچالیفروش  یارائه شده برا یتنها از روش ها میکن  یم شنهاد یهمراه دارند پس پ

ی عنوان شده ن یها روش و یم توانید با استفاده از آن هم یخچال را زود تر به فروش برسانید  تر است یاز همه کاربرد یکی بر

 و پول نقد دریافت نمایید. 

  یکار   یمشغله ها لیبدون شک امروزه به دل 
ی

چک و چانه زدن در  ا یافراد چندان حوصله پاسخ دادن به تلفن و  و زندگ

 .ندیکار انتخاب نما  نیا یواسط را برا کی دهند  یم حیرا ندارند پس ترج لیو فروش وسا د یر زمان خ



ی ها ن تیبه سا اجعهمر  ی هم بر در ارتباط  یمعتبر سمسار  یها تیبا وب سا د یتوان یم، د داد نشما انجام خواه یکار را برا  ئر

ی ن ها  یالبته سمسار  د یفروش به آنها بسپار  یخود را برا یو کاال د یباش  یدار یشما را خر  یکاال  ا ی میکن  به دو روش اقدام یم بر

 .فروشند  یم یگر یشما را به افراد د یواسط کاال کیبه عنوان  ا ی و ندینما و مبلغ آن را پرداخت یم کنند  یم


