Felhasználói útmutató a Web áruház kezeléséhez

Belépés és Regisztráció
Regisztrált ügyfeleink a már meglévő név és jelszó segítségével léphetnek be WEB
áruházunkba, ahol gyorsan és kényelmesen leadhatják rendeléseiket.
Azok a Partnereink akik a régi webáruházban már regisztráltak vagy vásároltak a
Koliken-nél, e-mailben kapnak új felhasználónevet és jelszót. A régi jelszóval és
felhasználónévvel már nem tudnak belépni!

A nem regisztrált ügyfelek is barangolhatnak honlapunkon, beléphetnek az áruházba,
megismerkedhetnek termékeinkkel. A vásárláshoz regisztrálniuk kell. A regisztrálás a
Regisztráció! feliratra kattintva indítható el.
A megjelenő oldalt értelemszerűen ki kell tölteni, meg kell adni a vásárláshoz
szükséges adataikat. A regisztrációt követően a megadott e-mail címre levelet
küldünk a belépéshez szükséges adatokról.
A felhasználó kód és a jelszó megadásával már, mint Vásárló léphetnek be áruházi
rendszerünkbe.

Regisztrált vásárlóink az Adatmódosítás gombra kattintva minden, a regisztrációnál
megadott, adatot meg tudnak változtatni.
Amennyiben elfelejtik jelszavukat, az e-mail címük beírása után kattintsanak az
Elfelejtett jelszó? szövegre! E-mailben új jelszót küldünk.
Lehetőség van a nyelvválasztásra. Magyar, angol és román nyelv közül
választhatnak.

Keresés a termékek között
Termékeink Termékcsoportokba vannak sorolva, amelyekre rákattintva további
alcsoportokat nyithatunk meg.

A termék nevére vagy fotójára kattintva az adott termék leíró oldalára jut, ahol
részletes leírás mellett egy nagyobb képet is lát.
Ha ismerjük a keresett termék cikkszámát vagy pontos megnevezését (vagy annak
egy részletét) a Termék kereső mezőbe írható az be

Lehetőség van Részletes keresésre.
Több kritérium szerint szűkíthetjük a keresést. Alaplehetőségek, Termékjellemzők,
Kategóriák szerint szűrhetünk.
• Alaplehetőségeken belül szűkíthetjük a kört ár alapján, valamint kereshetünk
szöveg részletre a Cikkszámban és terméknévben, Leírásban vagy Mindenben.
Ha több szót adunk meg, akkor választhatunk, hogy mind szerepeljen az
adatokban vagy legalább egy szerepeljen az adatokban
•

Termékjellemző : a termékek jellemzői alapján kereshetünk.

•

Kategóriák alapján egy adott termékcsoportba tartozó termékeket listázhatjuk
ki.
Összetetten is használhatjuk a keresést, például kiválasztunk egy kategóriát és
csak azon belül szűkítjük tovább az alapbeállítások segítségével.

A képernyő tetején kiemelt ajánlatok futnak. Ezek közül bármelyik képre rákattintva
megjeleníthető a termék

Külön csoportba sorolhatók a Kedvenc termékek.
Minden termék esetében a Kedvencekhez adom opcióval lehet a termékeket a
Kedvencek kategóriába besorolni.
Továbbá megtekinthető a Top termékek listája is.
Aktuális Akcióinkat is nyomon követhetik. Az akciós termékek esetében a termék
listaára áthúzva szerepel, mellette pedig fel van tűntetve az akciós ár.

Vásárlás
A vásárlás a Kosárba teszem opcióval történhet miután meg lett adva a
megrendelendő mennyiség.

A Kosár tartalma opcióra kattintva megtekinthető milyen termékek szerepelnek már a
virtuális kosarunkban, valamint a vásárolni kívánt termékek értékét is.

Ebben a menüben lehet változtatni a kosár tartalmát. Ehhez csak a mennyiség
mezőben át kell írni a kívánt darabszámot vagy esetlegesen törölni majd megnyomni
az Újraszámol gombot.

Minden termék esetében lehetőség van arra, hogy ajánljuk ismerőseinknek.
Egyszerűen csak a fogadó és küldő e-mail címét kell kitölteni majd az Ajánlás
gombra kattintva elküldeni.

Ha kiválasztotta az összes vásárolni kívánt terméket indulhat a megrendelés.
A Kosár tartalma menüben kellene kitölteni a szükséges adatokat.
Az Áruátvétel módja történhet
• az üzletben, ha a vevő érte megy
• vagy futárszolgálattal kiküldve.
A Fizetés módja lehet
• készpénz az üzletben fizetve
• átutalás
• utánvét a futárnak fizetve
majd Megrendelés.

Korábbi adatok megtekintése

A korábbi rendelések menüpontban van lehetőség a felhasználó eddigi
rendeléseinek nyomon követésére.
Itt látható a rendelések sorszáma, dátuma, a rendelt mennyiség, érték és a rendelés
állapota.

A sorszámra kattintva nyitható meg egy-egy rendelés, ez által megtekinthető a rajta
szereplő összes termék összes adata.

A Számlák menüpontban a 30-60 napos számláink követhetők nyomon.
A bizonylatokat TXT és PDF formátumban tölthetik le.

A Kilépés menüpontban lehet az áruházból kilépni.

