JAK KUPOWAĆ ?
Aby zacząć przygodę zakupu w Naszym sklepie internetowym należy przejść przez parę,
niewielkich kroków, dzięki czemu zarówno Państwo jak i My będziemy czuć się
bezpieczniej.
KROK 1 – REJESTRACJA
Aby tego dokonać należy utworzyć Swoje indywidualne konto użytkownika poprzez ikonkę
w prawym górnym rogu.

Uzupełniamy dane użytkownika: e-mail, nazwa użytkownika, następnie rejestrujemy się
poprzez przycisk ZAREJESTRUJ.
Po dokonaniu rejestracji, przyciskiem MOJE KONTO ( prawy, górny róg ) przechodzimy do
zakładki: ZARZĄDZANIE KONTEM.
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Przy uzupełnieniu pozostałych danych potrzebnych do wysyłki ( dane użytkownika, opcje
użytkownika, adres użytkownika ) udostępniamy opcję: 'Zapisz jako domyślne', która
pozwala na automatyczne uzupełnienie danych adresowych do wysyłki.
Po wykonaniu powyższych czynności, dostajemy emaila potwierdzającego, którego musimy
aktywować poprzez kliknięcie na wysłany link.
Dzięki temu jesteśmy już w pełno prawnymi użytkownikami sklepu i możemy przechodzić do
kolejnego kroku jakim jest ZAKUP.
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KROK 2 – ZAKUPY
1. Za pomocą przycisku ,,do koszyka” wybieramy towar jaki Nas interesuje.
Następnie możemy kontynuować zakupy:

lub przejść od razu do karty zawartości koszyka:

Po ówczesnej, osobistej weryfikacji przyciskiem: PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA jesteśmy
przekierowywani do bieżącej karty zamówienia, gdzie automatycznie zostaje nadany nam
NUMER ZAMÓWIENIA.
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2. Na tym etapie widzimy stronę podsumowującą zamówienie (do odczytu) wraz
z możliwością zmiany/wyboru sposobu płatności i dostawy.
3. Klikając 'Dalej' ustawiamy status na 'Oczekujący na uzupełnienie danych osobowych'.
Ukazuje się Nam strona podsumowującą zamówienie (do odczytu) wraz możliwością
uzupełnienia danych osobowych.
Domyślne dane, które tam wyświetlimy, pochodzić będą z profilu użytkownika.
4. Klikając 'dalej' lub 'pomiń' ustawimy status na 'Oczekujący na uzupełnienie adresów'.
Wówczas zobaczymy stronę z podsumowaniem (tylko odczyt) wraz z opcją wpisania adresów
kupującego oraz dostawy (wymagany o ile nie wybraliśmy odbioru własnego). Na tym etapie
możliwa również będzie opcja dodawania nowych adresów do swojej listy oraz odczyt tych
adresów i podpięcie do
zamówienia. Adres uznamy za wystarczający, jeśli mamy miasto, kod pocztowy i numer
domu oraz NUMER KONTAKTOWY.
5. Klikając 'dalej' lub 'pomiń' ustawiamy status na 'Oczekujący potwierdzenia' i
przenosimy się na stronę z podsumowaniem tylko do odczytu i opcją kliknięcia 'Zatwierdź'.
6. Klikając 'Zatwierdź' ustawiamy status na 'Zatwierdzone'.
7. Etapy 2-6 umożliwią także anulowanie zamówienia - takie zamówienie jest już tylko
do odczytu i nie można z nim nic więcej zrobić.
8. Będąc na etapach 2-6 możemy wrócić do dowolnego wcześniejszego etapu. Następnie
trzeba przejść każdy kolejny punkt raz jeszcze.
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KROK 3 – WYSYŁKA
Po otrzymaniu od Państwa zamówienia, na wskazany adres mailowy zostanie przesłana
wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia, na którą proszę nie odpowiadać.
Towar wysyłany jest w przeciągu 24H od chwili złożenia zamówienia.
POWODZENIA ! 
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