
      

TRAKYA KOLEJİ 

Duru ELT Online Satış Bilgilendirme 

Kitap Alım Adımları; 

1. www.duruelt.com.tr sitesinde bulunan online satış bölümüne giriş yapınız.  
2. Açılan sayfada okulunuzu seçiniz ve bu formda yer alan şifrelerden sınıfınıza uygun olanı 

girdikten sonra GÖNDER butonuna basınız. 
3. Bu bölüm öğrencinin almak istediği yabancı dil kitaplarını listeler, SATIN AL butonuna 

basılarak devam edilir.  
4. Öğrencinin Adı-Soyadı, Şubesi ve Veli adı soyadı, Mail adresi, Telefonu EKSİKSİZ OLARAK 

ilgili yerlere yazılmalıdır.  
5. Fatura bilgileri sisteme girildikten sonra yüksek güvenlikli ödeme sayfasına 

yönlendirileceksiniz.  
6. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra size gönderilecek olan onay maili ve SMS ile 

bilgilendileceksiniz.  
7. Satışlar 1 Eylül Perşembe günü başlayacaktır. 
8. Kitap setiniz sitemizde belirtilen kargolama süresi içerisinde hazırlanıp adresinize 

kargolanacaktır. 
9. Ofis adresimizden satış veya teslim yapılmamaktadır. 

Satış Sonrasında; 

Velilerin online satış öncesi ya da sonrası için herhangi bir sorusu olması durumunda Mail, sitemizde 
bulunan WhatsApp destek hattı ve Çağrı Merkezi iletişim kanallarıyla hızlı bir şekilde çözüm sağlanır.  

500TL üzeri alımlarda geçerli olmak üzere; World, Maximum ve Bonus özellikli desteklenen kredi 
kartlarına peşin fiyatına 6 taksite kadar ödeme imkânının yanı sıra havale ile de ödeme yapılabilir.  

Kargolarınız anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile adresinize gönderilecektir. Kargoya verildiği 
anda velilere sms ve mail yolu ile kargo takip numaraları ve takip linki gönderilir. Bu linklere 
tıklanarak siparişin anlık durumu anlık takip edilebilir.  

Daha önce hiç online alışveriş yapmamış olan velilerin bile çok rahatlıkla alım yapabilecekleri bir ara 
yüz tasarlanmıştır. Yine de sipariş esnasında sorun yaşayan velilerimiz için site üzerinden 
ulaşabileceğiniz WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezimiz yardımcı olmaktadır. 

https://www.duruelt.com.tr/index.asp 

Online Satış Çağrı Merkezi 0 (216) 987 06 15 
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https://www.duruelt.com.tr/index.asp
tel:08503331766

