Начина на пазаруване

Бихме искали да се чувствате удобно в нашият магазин затова ще Ви запознаем с
начина на пазаруване в него.

Преди да ви запознаем бихме искали да ви напомним че при грешно направена
покупка от Ваша страна вие можете да я отмените на посочените телефони за контак
ти
в
рамките на 30 минути.

В елекронният магазин разплащанията са два вида чрез платежно нареждане и нало
жен платеж.

След като сте избрали продукт и сте се запознали с неговите характериститки вие
можете да го добавите в кошницата си след което да изберете и други стоки който също
можете да добавите в нея.

Във всеки момент в дясната страна на екрана Вие ще виждате съдържанието на
Вашата кошница, както и общо дължимата сума. Всички цени са крайни с включен
ДДС
.

Добавянето на стоки в кошницата все още не е покупка просто те са във вашата
количка и Вие можете да добавяте и да махате продукти от там.
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Когатоще
приключите
с избора
на продукти
просто следните
се придвижете
където
е необходимо
еднократно
да въведете
данни:
-

-Информация за купувач
-Адрес за доставка ( същият може да бъде и в офиса на нашата фирма)
-Данни за фактура (ако желаете такава)

За ваше улеснение в горната част на основният екран през цялото време ще виждате
оцветена в червено количка под която ще е изписан етапа на който сте в момента.

Продължете с бутона
и изберете начина на доставка ( с куриер или на място в офиса на нашата фирма ) Ако
сте избрали куриер вие ще видите цената на транспортните разходи съобразно
избраните продукти след което същата ще бъде добавена автоматично към вашата
поръчка. Натиснете още един път
и изберете начина на плащане ( в брой при доставка или по банков път с платежно
нареждане) и вече сте на финала преди да финализирате заявката си. Тя все още не е
изпратена към нас и на този етап Вие можете да прегледате заявката и ако желаете да
ни напишете съобщение или уточнение и едва след натискане на бутона
Вашата поръчка е финализирана и изпратена към нас.

Бихме се радвали ако сме били полезни с това разяснение и при всички възникнали
въпроси моля да се свържете с нашите консултанти .

Желаем Ви приятно пазаруване.
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