Megrendelés menete
1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket!
2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba! („Kosárba” kifejezésre kattintva.)
3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, az előző művelettel újabb termékeket
is kiválaszthat. A kosárba helyezett termékeket a kosár ábra mellett láthatja, rendeléseinek összesített értékével együtt, mely a szállítási költséget és a kedvezményeket még nem tartalmazza.
Ha nem szeretne több terméket kiválasztani, kattintson a kosarára, ahol tételesen láthatja az Ön
által kiválasztott termékeket, mennyiségüket és árukat.

Lehetőségek:
- „vissza” menüre kattintva: visszatér a termékek kiválasztásának állapotához. Kosarában viszont
előzőekben kiválasztott könyvei még megmaradnak.
- „módosít” menüre kattintva: változtathatja, a kiválasztott termékek mennyiségét, esetleg törölhet
közülük.
- „kosár ürítése” menüpontra kattintva: teljesen kiüríti kosarát.
- „megrendelés” menüpontra kattintva haladhat tovább megrendelésében. Ezzel még nem aktiválja a megrendelését, csak a folyamatban halad tovább.
- „árajánlat nyomtatása” menüpontra kattintva: Lehetősége van a kosár tartalmát Pdf formátumban megjeleníteni, kinyomtatni. Ez a művelet még nem minősül rendelésnek!

Árajánlat nyomtatása
A kosár tartalmát Pdf formátumban megjelenítheti, kinyomtathatja.
A rendelés véglegesítéséhez az árajánlat nyomtatását követően haladjon tovább!

Árajánlatán már az Önt illető kedvezmény mértéke is feltüntetésre kerül!
Azonban ezen ajánlat még nem tartalmazza a szállítási költséget!

Megrendelés folytatása
Árajánlatát megtekintette, a megrendelés gombra kattintva a megrendelés folyamatában haladhat
tovább!

Amennyiben nincs regisztrált felhasználóként bejelentkezve, az alábbi
kérdések jelennek meg:

- „Visszatérő vásárló?” Itt bejelentkezhet meglévő felhasználó nevével és jelszavával. Így a vásárlás során már nem kell a szállítási és számlázási címeket újra megadnia, mert tárolt adatait automatikusan betölti a rendszer a megrendelése során.
- „ Új vásárló?” Itt lehetősége van regisztrálni magát, hogy későbbi vásárlásait megkönnyítse.
Ebben az esetben válassza a „regisztráció” menüt. (Regisztráció menetének leírását megtalálja a
vásárlói tájékoztatóban részletezve!)
Amennyiben nem szeretne regisztrálni, válassza a „regisztráció nélkül vásárolok” menüpontot!
Ebben az esetben megrendelés folyamán kell megadnia a kapcsolattartói, szállítási és számlázási
adatokat. Ezeket megrendelését követően a rendszer nem tárolja, így következő vásárlásánál újra
meg kell majd adnia! Ez kizárja a göngyölített vásárlási kedvezmény számon tartását!

Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
Itt megadhatja, hogy milyen fizetési és szállítási módot szeretne igénybe venni. Érdemes végig
olvasni, mert nem mindegyik fizetési módot lehet minden szállítási lehetőséggel igénybe venni.
„Tovább” gombra kattintva folytathatja megrendelését.

Előre utalással történő fizetés kiválasztása
Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy kérem az alábbi számlaszámra utalja a termékek
és a választott szállítási költség együttes összegét: ERSTE Bank: 11621005-02153100-21000009
Ha előre utalással rendezi számláját, kérem, hogy a következő lépésnél ne válassza a Pick-Pack
ponton történő szállítás utánvétes pénzbeszedéssel lehetőségét, ugyanis utánvétre ebben az esetben
nincs szükség!

Bankkártyás fizetés PayU rendszerén keresztül kiválasztása
Ezen fizetési mód esetén a PayU rendszerébe irányítjuk át a vásárlót.
Ott használhatja bankkártyáját vagy már meglévő PayU felhasználóját a számla kiegyenlítésére.
A bankkártya adatokat minden esetben a PayU oldalán kell megadnia, így azok semmilyen
körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz.
Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron

Szállítási mód kiválasztása
Lehetősége van kiválasztani a fizetési módnak és átvételi elképzelésének megfelelő szállítási
lehetőséget.
A rendszer automatikusan kiválasztja Önnek a normál postai szolgáltatást.
Ha változtatni szeretne, jelöljön meg más szállítási módot!
A választásban nyújt segítséget a jobb oldali sávban található,
rendelésének megfelelően kalkulált szállítási díjtételek!

Ingyenes szállítás:
Csak abban az esetben jelenik meg ez a lehetőség az előző felsorolás legelső tételeként,
ha az éppen aktuális rendelésének végösszege meghaladja a 10.000,-Ft-ot.

Szállítási módozatok részletes bemutatása, leírása a honlap
INFORMÁCIÓK menüpont alatt szállítás néven található.

Adatok ellenőrzése
Itt még egyszer ellenőrizheti megrendelésének részleteit, illetve megjegyzést is írhat az adminisztrátornak, ügyfélszolgálatnak. Ha valami nem szándékának megfelelő, visszatérhet az adatok
módosításához.

Ennél a lépésnél kérem részletesen ellenőrizze le rendelésének adatait!
Erre az
ikonra kattintva tehet módosításokat!

Megrendelés
Az adatok ellenőrzését követően a " Megrendelés" gombra kattintva tudja élesíteni, elküldeni
megrendelését!

Megrendelés elküldése
Amennyiben előre utalással történő fizetési módot választ, a megrendelés elküldését követően
ezt a képernyőképet látja. Ezzel rendelését befejezte.
Ezt követően e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
(megtekintheti ennek mintáját a letölthető dokumentumok között a Próba Vásárló visszaigazolása
menüpontban!)

Amennyiben a bankkártyával történő fizetési módot választotta PayU rendszeren keresztül, a megrendelés elküldését követően ezt a képernyőképet látja. Rendelésének folyamata az online fizetéssel folytatódik.
Lehetőségek:
- „más fizetési mód” ikonra kattintva visszatérhet az előre utalással történő fizetés beállításához!
- Az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően folytathatja a fizetést a PayU rendszerén keresztül!

„más fizetési mód kiválasztása”
Erre az ikonra kattintva visszatérhet az előre utalással történő fizetés beállításához:

Nem a rendelés hiúsult
meg, csak az online, PayU
rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetés!

„Módosít” ikonra kattintva megváltoztatta fizetési módját, így rendelése ezen beállítással zárul.

Online fizetés
Amennyiben a bankkártyával történő fizetési módot választotta PayU rendszeren keresztül, a
megrendelés elküldését követően ezt a képernyőképet látja. Rendelésének folyamata az online
fizetéssel folytatódik.

PayU
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A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a PayU fizetési oldalára, ahol kártyaadatai megadásával elindítja a tranzakciót!
Az adatok megadását követően azok ellenőrzése elengedhetetlen!
A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszeren keresztül.
A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítják a honlapunkra. A PayU rendszerén történő fizetésről részletesen tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett PayU banner-re kattintva!

