
Rendelés leadásának menete 

1, Termék(ek) hozzáadása a 
bevásárlókosárhoz (a termék 
adatlapján található) 

 

2, Bevásárlókosár megnyitása (a 
honlap jobb felső sarkában, vagy a 
jobb oldalon lévő navigációs sávban 
található) 

A bejelentkezett felhasználóként a kosárhoz adott termékek a 
honlapon való böngészés során nem tűnnek el. Még akkor sem, ha 
kijelentkezünk az oldalról. 



3a, Termékek utólagos hozzáadása 
a bevásárlókosárhoz (ha 
szükséges) 

3b, Termékek mennyiségének 
megváltoztatása (ha szükséges) 

4, Bevásárlókosár elmentése 
(opcionális). A megfelelő nevet 
beírni, majd a „Mentés” gombra 
kattintani. 

5, Kosár exportálása excel, vagy 
csv kiterjesztésű file-ba (opcionális) 

6, A rendelésünk véglegesítéséhez 
„A megrendeléshez” gombra 
kattintva jutunk el. 

Rendelés leadásának menete – a kosár 



6, Szállítási cím megadása (ha szükséges) 

7, Szállítási információk kitöltése: 
   - Szállítás típusa: kiszállítás  
      futárszolgálattal, vagy személyes átvétel  
      a telephelyünkön 

  - Egy későbbi szállítási dátum beállítása  
      (amennyiben nem azonnal van  
      szükségünk az adott tételekre) 

   - Az Önök rendelési számának megadása  
     (opcionális) 

   - Részszállítás: alapesetben a  
      raktáron lévő tételeket azonnal  
      kiszállítjuk, a többi terméket pedig  
      később, miután beérkeznek raktárunkba 

   - Másolatba további címzettek is  
     megkapják a rendelés visszaigazolást,  
     ha megadunk további e-mail címeket 

Rendelés leadásának menete – a szállítás 



8, Rendelési tételek ellenőrzése 

9, Általános szerződési feltételek  
    elfogadása (jelölőnégyzetet   
     bepipálni) 

10, Megrendelés elküldése 

A rendelés elküldése után a 
rendszer egy automatikus üzenetet 
küld a felhasználó e-mail címére. 
Ezzel egy időben nálunk is 
megjelenik a leadott rendelés, ami 
alapján egy hivatalos rendelés 
visszaigazolást is küldünk. 

Amennyiben a leadott rendelésétől számított 1 napon belül nem kap hivatalos visszaigazolást, úgy érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon! Ez a normál, illetve a webshopon leadott rendelésekre egyaránt érvényes. 

Rendelés leadásának menete – küldés 

A kosárban lévő tételek szállítási 
határidejét külön-külön is be lehet 
állítani! 
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