
POMOC : JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE W SKLEPIE
1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA JEDEN PRODUKT
Zakup jednego produktu jest bardzo prosty. Po wejściu na wybrany produkt należy skorzystać z przycisku "Kup Teraz". Koszty dostawy
towaru, które należy doliczyć do ceny towaru są podane w każdej ofercie z produktem w prawym, górnym rogu w tabeli "Forma płatności"
Po naciśnięciu przycisku "Kup Teraz" ukaże się formularz zakupowy, którego pola należy dokładnie wypełnić
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W odpowiednich polach należy podać :
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Uwagi   ( w tym polu należy podać formę zapłaty i dostawy towaru wpłata na konto lub za pobraniem,
              w przypadku chęci otrzymania faktury Vat należy podać dokładne dane do faktury wraz z numerem NIP )
 Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół należy zatwierdzić formularz zakupowy przyciskiem "Dalej"
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Na tej stronie ukażą się wszystkie dane podane w formularzu zakupowym. W tabeli po prawej stronie można zapoznać się z ważnymi
informacjami : numer konta do zapłaty, koszty dostawy oraz inne informacje dotyczące finalizacji transakcji. Proszę sprawdzić poprawność
danych. Jeżeli wymagają one poprawienia należy skorzystać z przycisku "Wstecz". Jeżeli dane są poprawne należy zatwierdzić dane
korzystając  z przycisku "Kupuję" Po zatwierdzeniu przyciskiem "Kupuję" na podany adres e-mail zostanie wysłana przez sklep
automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia w sklepie

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA WIĘCEJ TAKICH SAMYCH LUB RÓŻNYCH PRODUKTÓW
Zakup wielu produktów jest bardzo prosty. Po wejściu na wybrany produkt należy skorzystać z przycisku "Do koszyka"
Koszty dostawy towaru, które należy doliczyć do ceny towaru są podane w każdej ofercie z produktem w prawym,
górnym rogu w tabeli "Forma płatności"
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Po naciśnięciu przycisku "Do koszyka" ukaże się strona zawierająca wszystkie wybrane wcześniej produkty. Pokaże się także cena łączna za
wybrane produkty. W koszyku każdy produkt można dowolnie edytować : zmieniać ilość poszczególnego produktu, usuwać z koszyka
wybrane wcześniej produkty. Korzystając z przycisku "Kontynuuj zakupy" można przejść do innych ofert oraz dokonywać dalszych zakupów
Koszyk przez cały czas jest dostępny w górnej części strony głównej sklepu pod odnośnikiem "Sprawdź zawartość koszyka" Jeżeli przedmioty
znajdujące się w koszyku kończą listę zakupów należy skorzystać z przycisku "Dalej", wówczas ukaże się formularz zakupowy,
którego pola należy dokładnie wypełnić
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W odpowiednich polach należy podać :
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Uwagi   ( w tym polu należy podać formę zapłaty i dostawy towaru wpłata na konto lub za pobraniem,
              w przypadku chęci otrzymania faktury Vat należy podać dokładne dane do faktury wraz z numerem NIP )
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół należy zatwierdzić formularz zakupowy przyciskiem "Dalej"

Krok 3z3



Na tej stronie ukażą się wszystkie dane podane w formularzu zakupowym. W tabeli po prawej stronie można zapoznać się z ważnymi
informacjami : numer konta do zapłaty, koszty dostawy oraz inne informacje dotyczące finalizacji transakcji. Proszę sprawdzić poprawność
danych. Jeżeli wymagają one poprawienia należy skorzystać z przycisku "Wstecz". Jeżeli dane są poprawne należy zatwierdzić dane
korzystając  z przycisku "Kupuję" Po zatwierdzeniu przyciskiem "Kupuję" na podany adres e-mail zostanie wysłana przez sklep
automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia w sklepie


