Vásárlási útmutató: www.patronok.hu
Az alábbi képen látható webáruházunk és a 3 fő lépés, amelyet részletesebben is kifejtünk.

1. lépés: regisztráció (szállítási és számlázási adatok megadása)
A fenti képen (1)-es számmal látható hivatkozásra
kattintson, majd kérjük, adja meg adatait.
Minden kitöltendő mezővel kapcsolatosan segítséget
kaphat, ha az üres cella fölé viszi az egeret.
Megjegyzés: különböző akcióinkról, új termékeinkről kb. havonta-kéthavonta küldünk hírleveleket.
A freemail viszont rendszeresen visszautasítja azokat, így ha teheti, akkor másik szolgáltatónál
lévő címet adjon meg. Köszönjük!
Ha minden mezőt kitöltött, kattintson a „Regisztrálok” gombra:

2. lépés: termékek keresése
Intelligens keresőnk segítségével Önnek több lehetősége is
van arra, hogy a vásárolni kívánt termékeket megtalálja. Már
gépelés közben(!) mutatjuk a találatokat, 2 táblázatban. Ha a
termék nevét gépeli be, akkor a képen látható módon a felső
táblázatból válassza ki a terméket az egérrel rákattintva, vagy
az összehasonlításhoz listázza ki a találatokat enter-rel:

Ha a nyomtatója nevét gépeli be:
Ebben az esetben az alsó táblázatból válassza ki a készülékét
(a jobbra található képen láthat erre egy példát) és
rendszerünk ezután csak a nyomtatóhoz tartozó kellékeket
listázza ki, amelyeket a kosarába tehet és megvásárolhat.

3. lépés: kosárba rakás és rendelés lezárása
A termékek mellett azok elérhetősége
szerepel, alatta a részleteit lehet
megtekinteni, és kosárba tenni. A
„Kosárba” gombra kattintva egy felirat
jelzi, hogy kész. A termékektől jobbra a
kosártartalom látható. Ha minden
termék bekerült a kosárba, akkor a
„Megrendelés” gombra kattintson.
Ezután már csak a megrendelés
ellenőrzése és véglegesítése van hátra.

4. lépés: rendelés véglegesítése
Az átvételi mód kiválasztása következik ekkor először (alább a bal oldali képen), majd a „Tovább” gombra kattintva a
szállítási és számlázási adatait ellenőrizheti, itt is tovább lépve egy összesítő oldalt láthat (jobb oldali kép), ahol a
„Megrendelés elküldése” gombra kattintva kész a rendelés leadása.

Ha többször rendel tőlünk, akkor a rendelései után automatikusan beváltható pontokat kap. Az átvételi mód
kiválasztásakor adhatja meg ilyenkor, hogy hány pontot szeretne beváltani, csökkentve ezzel a fizetendő összeget.

Rendelés rögzítéséről email:
Ezután rendszerünk automatikusan visszaigazolja a
rendelést (az alább látható emailes formában), és
kollégáink munkaidőben feldolgozzák, ill. beállítják az
esetleges kedvezményeknek, akcióknak megfelelően.

Rendelés állapota:
Önnek lehetősége van követni azt, hogy rendelésének
feldolgozása hogyan áll. Ezt a „Korábbi rendelések”
hivatkozásra kattintva láthatja. Itt mutatjuk azt is, hogy
még függő-e a státusza (még kiegészíthető) vagy már
feldolgoztuk (számláztuk és összecsomagoltuk).

