
RENDELÉS MENETE 

Rendelését regisztráció nélkül is letudja leadni a weboldalon, de regisztrálhat is és későbbi 
rendeléseit gyorsabban letudja adni. Akár telefonon vagy e-mailen is rendelhet a kívánt 
termék(ek) cikkszámával és a számlázási/szállítás cím megadásával.

Regisztráció menete: 

1. Jobb oldalt fent a kosár melletti Bejelentkezés / regisztráció gombbal kezdeményezheti.
2. Felugró ablakon adja meg az érvényes e-mail címét és a kívánt jelszavát.
3. Az ÁSZF elolvasása és elfogadása után egy „Nem vagyok robot” ellenőrzés következik.
4. Majd kattintson a regisztráció gombra, és már készen is van a fiókja.

Felhasználó neve minden esetben az e-mail cím első része lesz (@ előtti rész)!
A megadott e-mail címre a rendszer küld egy automatikus üzenetet.

Rendelés/vásárlás menete: 

1. A termékek menüpont alatt megtalálja minden termékünket, vagy használhatja a
weboldal bal felső részén lévő keresőt.

2. Kiválasztás után „Kosárba teszem” gombra kattintva azonnal bekerül a kosárba.
Mellette a mennyiség is növelhető.

3. Jobb felső részen találja meg a kosarat, ahol az eddigi összeválogatott termékek
darabszámát és árát is láthatja. (Bruttóban!)

4. A kosár ikonra kattintva, azonnal a kosár tartalmához visz, ha csak rá húzza az egeret
akkor választhat: kosár vagy pénztár.

5. Kosár oldalon tételesen láthatóak a termékek, bruttó árral és mennyiséggel.
(Módosíthatja a termékek mennyiségét, vagy törölheti is.)
(Ha rendelkezik kuponkóddal akkor azt a kosárnál és a pénztár oldalon is megadhatja!)

6. Pénztár oldalon számlázási adatait adja meg, ha más címen szeretné átvenni a
csomagját akkor külön jelölhető és hozzáadható a szállítási cím is.
(Minden esetben figyeljünk az adatok helyességére!)
(Cég esetén kötelező adószámot megadnia!)

7. Az oldal jobb részén látható egy összesítés, ott kiválaszthatja a legszimpatikusabb
szállítási lehetőséget és a fizetés módját (utánvét, előre utalás vagy bankkártyás
fizetés).
A szállítási lehetőségeket folyamatosan bővítjük, próbáljuk a legkedvezőbb megoldást
nyújtani a vásárlóink részére!
Utánvét esetén többletköltség automatikusan hozzáadódik a végösszeghez.

Rendelését a fiókjában nyomon tudja követni, illetve a csomagszállító cégnek történő átadás 
után, e-mailben értesítjük a követési kódról! 


