
ALIŞVERİŞ
REHBERİ



1. Adım: Meinminti.com sitesinde satın almak
istediğiniz bir ürünün sayfasına giriniz. 

Kurs ödemesi yapıyorsanız, tutar ve ad soyad
bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Ardından “Sepete At” butonunu tıklayınız. 

2. Adım: “Ürün başarılı bir şekilde sepetinize
eklendi” mesajını göreceksiniz.

*DAS Akademie öğrencileri, kendilerine verilen 
özel linkten ödemelerini yapabilirler.
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3. Adım: Sepetinize eklediğiniz ödemeyi görmek 
için sepetiniz sembolünü tıklayınız.

4. Adım: Açılan pencereden “Sepeti Görüntüle” 
butonunu tıklayarak sepetinize gidiniz.
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5. Adım: Sepetiniz açıldıktan sonra, ekranın sağ alt 
köşesinde yer alan “Alışverişi Tamamla” butonuna 

tıklayınız ve bir sonraki sayfaya ilerleyiniz.

Eğer www.meinminti.com üzerinde İndirim
Kuponu ya da Hediye Çeki’ne sahip iseniz bu

sayfada kullanabilirsiniz.
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6. Adım: Eğer ilk defa ödeme yapacak iseniz, “Yeni 
Müşteri” seçeneğini seçerek “Devam” butonunu 

tıklayarak bir sonraki ekrana ilerleyiniz.

Eğer daha önceden oluşturduğunuz bir hesabınız 
var ise E-Posta ve Parola’nızı girerek bir sonraki 

ekrana ilerleyebilirsiniz.
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7. Adım: Yeni bir hesap oluşturmak için gerekli olan 
“Kişisel Bilgileriniz” ve “Adres Bilgileriniz” 

ekranında yer alan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru 
bir şekilde doldurunuz.

8. Adım: Tüm bilgileri doldurduktan sonra, “Üyelik 
Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.” 

seçeneğini seçerek “Devam” butonuna tıklayınız.
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9. Adım: Eğer ödemeyi havale / EFT yoluyla 
yapacak iseniz “Banka Havalesi / EFT” seçeneğini 

seçerek “Devam” butonuna tıklayınız.

10. Adım: Bu adımda ödeme yapabileceğiniz hesap 
bilgileri size sunulmuştur. Tüm bilgileri doğru ve 

eksiksiz bir şekilde girerek “Siparişi Onaylıyorum” 
butonuna basınız. 
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11. Adım: Ödemeyi kredi kartınız ile yapmak
istiyorsanız Ödeme Metodu seçeneklerinden 

“Kredi / Banka Kartı” seçeneğini seçiniz. Sağ alt 
köşede yer alan “Devam” butonuna tıklayarak bir 

sonraki ekrana ilerleyiniz.

*Kredi Kartı bilgileriniz hiçbir şekilde site üzerinde sak-
lanmamaktadır. İnternet sitemiz SSL Güvenlik Serti-
fikası ve PayTR güvenliği ile korunmaktadır. Ayrıca 

koşullar uyarınca iade hakkınız bulunmaktadır.
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12. Adım: Ödemenizi “Tek Çekim” yapmak istiyor 
iseniz butonu tıklayarak, alt kısımda yer alan kart 

bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir biçimde dol-
durunuz.

13. Adım: Bilgilerinizi doldurduktan sonra “Ödeme 
Yap” butonunu tıklayarak ödeme işleminizi 

gerçekleştiriniz.
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14. Adım: Ödemenizi “Taksitli Ödeme” şeklinde 
yapmak istiyor iseniz, butonu tıklayarak kartınız ile 

uyumlu taksit imkânlarından birini ve ardından 
taksit miktarını seçerek ekranın alt kısmında

bulunan kart bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde 
doldurunuz. Son olarak “Ödeme Yap” butonu ile 

ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Alışverişinizi başarılı ile tamamladınız ve artık bir 
www.meinminti.com hesabına sahipsiniz.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Hesabım” 
açılır menüsünü tıklayarak hesabınız hakkında 

daha detaylı işlemler yapabilir,
geçmiş siparişlerinizi görebilirsiniz.

Örneğin, hesap bilgilerinizi değiştirmek istiyor 
iseniz, açılır menüde “Hesabım” butonunu 

tıklamalı ve açılan hesap sayfanıza ilerlemelisiniz.



Meinminti.com adresinde Almanca eğitiminiz
sırasında kullanacağınız Almanca ders kitaplarını 

bulabilirsiniz. Kayıt olduğunuz kur sırasında
kullanacağınız kitapları Öğrenci İşleri Ofisi veya 

sınıf öğretmeninizden öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Meinminti.com adresi üzerinden TELC sınav 
ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.



Minti’nin sizler için
özel olarak tasarladığı

muhteşem içeriklerin tamamını
www.meinminti.com

adresinde bulabilirsiniz!



Mutlaka okumanız gereken,
bestseller kitapları da
www.meinminti.com

adresinde bulabilirsiniz! 



Telefon: +90 232 445 10 08
E-Posta: info@das-akademie.de

Whatsapp: +90 537 716 74 57

Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız
durumunda bize ulaşabileceğiniz

iletişim numaraları:


