
VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

Megrendelés  : 
A megrendelés webáruházunkban regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. 

Regisztráció:
A regisztrációdat egyszerűen és gyorsan elvégezheted webáruházunkban. Ha esetleg elmulasztottad a vásárlás
elején,  a  Kosár oldalon  is  lesz  rá  lehetőséged.  A regisztrációt  mindenképpen  ajánljuk,  hiszen  a  belépést
követően  saját  profilodban  tudod  nyomonkövetni  rendeléseidet,  bónuszpontjaidat,  kapott  kedvezményes
kuponjaidat.

Böngészés a webáruházban:
A webáruházban  többféle  főkategória  (Öntöttvas,  Kert,  Konyha,  Lakás…)  szerepel,  amelyeken  belül
különféle  szűkebb  csoportosítású  alkategóriákat  tekinthetsz  meg.  Kattints  az  alkategóriákban  szereplő
termékekre!  Vásárláskor körültekintően válasszd ki a kívánt terméket. A termékleírások, képek segítséget
nyújtanak  a  termék  alaposabb  megismerésében.  Kattints  a Kosárba  gombra  és  add  hozzá  a  rendelési
listádhoz.  Vannak  olyan  termékek,  melyek több variációban  is  kaphatóak  (pl.  színbeli  eltérés),  ekkor  a
termék adatlapján ki kell  választani a kívánt variációt még a kosárba rakás előtt. A jobb felső sarokban
szereplő  Kosárban  áttekinthetők  a  termékek.  Rákattintva  eljutunk  a  Kosár  oldalra.  Adott  esetben  itt
(Kuponkód  beváltása)  adhatók  meg  a  kedvezmények  igénybevételéhez  szükséges  kuponkódok  is.  A
rendeléshez szükséges adataid megadásához kattints tovább a Pénztár gombra. 

Szállítási információk és fizetés:
A Kosárból  a  Pénztárba  lépés után,  add meg személyes  adataidat  vagy ellenőrizd le őket.   Számlát,  a
Számlázási  adatok kitöltésénél  tudsz  igényelni.  Ezt  követően  válaszd  ki  a  neked  megfelelő  Szállítási
módot, majd a  Fizetési módot. A Rendelés összesítése  blokkban áttekintheted még egyszer a rendelésed,
amennyiben van Bónuszpontod  itt felhasználhatod, valamint a rendeléseddel kapcsolatos  Megjegyzést is
írhatsz nekünk. Ha bármelyik adaton változtatni szeretnél a kis ceruza ikonra kattintva bármikor vissza tudsz
lépni az előző részhez és változtatni a megadott adatokon. Fogadd el a vásárlási feltételeket és add le a
rendelésedet! Ezt követően e-mailben vagy telefonon értesítést fogsz kapni, amint a csomagod elkészült és
átadtuk a futárszolgálatnak kiszállításra. 

Szállítás
Azokat a megrendeléseket, amelyek csak olyan terméke(ke)t tartalmaznak, melyeknél a termék oldalán 1-3
munkanapos  szállítás  van  feltüntetve,  1-3  munkanapon  belül  átadjuk  a futárszolgálatnak.  Azokat  a
megrendeléseket, amelyek olyan terméke(ke)t is, vagy csak olyanokat  tartalmaznak, melyeknél a termék
oldalán 2-3 hetes szállítás van feltüntetve, azután adjuk át a futárszolgálatnak, miután az összes termék
beérkezett  a  raktárunkba.  Az ilyen,  2-3 hetes  szállítási  idejű termékeket  tartalmazó rendelések esetén
mindig értesítünk a várható szállításról. Kérheted rendelésed részteljesítését is, ilyenkor azonban, ha adott
részteljesítés összege nem éri el az ingyenes szállításhoz szükséges értéket, szállítási díjat számolhatunk fel,
amellyel kapcsolatban minden esetben előre egyeztetünk veled.
Szállításról és fizetésről részletesen itt a “Szállítás és fizetés” menüpont alatt olvashatsz.
  


