Ako nakupovať online - Flextor.sk

Aby sme Vás mohli zaradiť do internetového obchodu spoločnosti FLEXTOR, jedinou
podmienkou je registrácia Vašej firmy na týchto stránkach.

Ak sa nechcete registrovať, radi Vám poskytneme informáciu o cene na zavolanie alebo
Vám vypracujeme cenovú ponuku na základe Vašej požiadavky.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžu:
- partneri spoločnosti FLEXTOR
- firmy zaoberajúce sa montážou telekomunikačných sietí
- dealeri telekomunikačných produktov

Registrácia Vám po prihlásení umožní vstup do chránenej zóny s nasledovnými výhodami:
- okamžitý prístup k veľkoobchodným cenám, zľavám a aktuálnym akciám
- možnosť online objednávania a nakupovania
- vstup do osobnej zóny, s možnosťou meniť Vaše prihlasovacie údaje, aktualizovať
fakturačné údaje, dopĺňať a meniť adresy pre doručovanie zásielok, pozerať stav aktuálnej
objednávky, prezerať predošlé objednávky
- možnosť hodnotiť tovar a vkladať komentáre

Registrovať sa môžete v ľavej hornej časti obrazovky, v panely PRIHLÁSENIE, kliknutím na
spodný odkaz
N
emáte ešte účet? Chcete sa registrovať?

Po vyplnení žiadosti o registráciu a jej odoslaní Vás zaregistrujeme v našom obchodnom
systéme a aktivujeme Váš účet. Správa o schválení registrácie Vám príde v priebehu dňa na
email, ktorý ste zadali pri registrácii. Pokial sa tak nestane, kontaktujte nás!
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VÝBER A VYHĽADÁVANIE PRODUKTOV
V ľavej časti každej stránky, hneď pod panelom PRIHLÁSENIE je panel E-SHOP
PRODUKTY
nájdete všetok tovar z našej ponuky logicky členený do hlavných kategórií a
podkategórií.

. Tu

Pokiaľ hľadáte konkrétny produkt, možete využiť aj vyhľadávacie nástroje Hľadať tovar alebo
Rozšírené vyhľadávanie
, umiestnené pod panelom
E-SHOP PRODUKTY
.

PREHĽAD TOVARU

Pokiaľ použijete klasické vyhľadávanie, formou výberu kategórie, po kliknutí na príslušnú
subkategóriu sa Vam zobrazí prehľad tovaru z danej subkategórie. Základný prehľad je možné
zoradiť buď podľa názvu tovaru, kódu tovaru alebo ceny. Pokiaľ Vás niektorý tovar zaujme,
kliknutím na názov tovaru alebo obrázok sa Vám zobrazí podrobný popis tovaru.

V podrobnom popise vidíte dostupnosť tovaru, máte možnosť zväčšiť náhľad, prípadne ak
potrebujete ďaľšie informácie o produkte, môžete sa na neho spýtať.

Prihlásení užívatelia majú navyše možnosť objednať/kúpiť daný tovar, hodnotiť a pridávať
komentáre k produktom.

2/3

Ako nakupovať online - Flextor.sk

NÁKUP TOVARU
Keď vstúpite do elektronického obchodu, máte v ruke akýsi pomyselný elektronický košík. Do
neho môžete samozrejme vkladať tovar. Stačí ak pri vybranej položke stlačíte tlačidlo „Do
košíka“. V tej chvíli je tento tovar vložený do vášho elektronického košíka.

Prezrieť si celý košík môžete tak, že kliknete v pravom hornom rohu v panely NÁKUPNÝ KOŠÍK
na
tlačidlo "Pozrieť".
Po jeho stlačení máte možnosť upraviť množstvá, vymazať položky alebo stlačením "Zaplatiť"
pokračovať v nákupe.

Samotný nákup potom pozostáva z potvrdenia 4 bodov:
-

Dodacia adresa - fakturačná alebo iná
Spôsob dopravy - osobný odber alebo prepravná služba
Spôsob platby - v hotovosti, dobierkou, predfaktúrou alebo faktúrou (po dohode)
Dokončiť objednávku - po odoslaní Vam príde potvrdenie na Váš email

O dodaní Vás budeme vopred informovať.
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