உங்கள் வீட்டு வாசலில்
புதிய க்ரோசரிகளைப்
பெறுங்கள்உடன்

"SHINING money exchange APP" ஐ பயன்படுத்துவதன்
நன்மைகள்

எங்கள் கடைகளில் வாங்கும் போது சிறந்த
சலுகைகளை பெறுங்கள் மற்றும் உங்கள் உணவுப்
பொருட்களில் சேமிக்கவும் "சிங்கப்பூருடன் இணைந்து ".

"SHINING money exchange APP" வுடன் ஷாப்பிங்
செய்வது எப்படி:
SUMARI
1
உங்கள் "SHINING Money Exchange APP"
ஐத் திறக்கவும்.
"SHOP" என்பதைக் கிளிக் செய்க

24-மணிநேர LOCAL
மற்றும் OVERSEAS bill
செலுத்துதல்.

cashless payment
with no queuE

"SHINING APP" மூலம் உங்கள்
BILL களை செலுத்துங்கள்,
SEND LOCAL, MONEY EXCHANGE.

உடனடி சேவை.

2
இப்பொழுது "ABY SINGAPORE"
பகுதியில் உள்ளீர்கள்

சிறந்த விலை

இப்போது "SHININg money exchange APP" ஐ Download செய்யவும்.

3 நீங்கள் சிறப்பு தள்ளுபடி பெற ஷாப்பிங் செய்து
முடித்ததும் PROMO CODE உள்ளிடவும்.

The remittance service in the Shining Money Exchange
app is brought to you by SlideSG Pte Ltd.

SHINING வுடன்
பணமில்லா சேவை
பணத்துடன் தடுமாற தேவை இல்லை.
குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுக்கு உள்ளூர்
பணத்தைச் செலுத்த "SHINING APP" ஐப் பயன்படுத்தவும்.

SEND LOCAL செய்ய படிகள்
1

LOCAL மற்றும் OVERSEAS
உடனடி பண பரிமாற்றம்.
பில்களை செலுத்துங்கள் "SHINING" வுடன் பண பரிமாற்றம்

இது விரைவானது மற்றும் எளிதானது!
நீங்கள் சிங்கப்பூரில் BILL களை செலுத்திவிட்டு
உங்கள் சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்பிக்கொள்ளலாம்.

PREPAID CARD அல்லது BILLS TOP UP
செய்யும் படிகள்
1

2

செய்து சிறந்த ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள்.
மற்றும் சிறந்த அந்நிய செலாவணி
விகித்தைதை பெறுங்கள்.

எளிதான முறையில் பண
பரிமாற்றம் செய்வதற்கன படிகள்
1

2

"SEND LOCAL" என்பதைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

2
நீங்கள் பணத்தை மாற்ற விரும்பும்
RECIPIENT ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும்.
புதிய நபரை சேர்க்க RECIEPIENT LIST
அல்லது "+" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

"PREPAID / BILLS" என்பதைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

நீங்கள் செலுத்த விரும்பும் "COUNTRY"
மற்றும் "BILL" ளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்,
அதாவது "WATER", "ELECTRICITY",
அல்லது "MOBILE", போன்றவை.

3

4

"MONEY TRANSFER" என்பதைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

3

பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டிய "CURRENCY" மற்றும்
"AMOUNT" ஐத் தேர்ந்தெடுத்து உள்ளிடவும்

4

3
நீங்கள் அனுப்ப விரும்பும்
தொகையை உள்ளிட்டு,
உங்கள் நண்பருக்கான செய்தியை
உள்ளிடவும்.
பின்னர் SLIDE ஐ தள்ளவும்.

"BILLER" மற்றும் "PACKAGE PLAN"
ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும்.

BILL ஐ செலுத்த
"SLIDE" ஐ தள்ளவும்.

உங்களது "COLLECTION METHOD"
மற்றும் "COLLECTION ADDRESS" ஐ
த் தேர்ந்தெடுக்கவும். இப்பொழுது
"SUBMIT ORDER" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

உங்கள் "STATUS" ஐ சரிபார்த்து
பிறகு எப்போது "CASH COLLECT"
செய்து கொள்ளலாம் என்று பார்க்கலாம்.
அல்லது உங்கள் "ORDER" cancel
செய்து கொள்ளலாம்.

