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ÚTMUTATÓ
RENDELÉSHEZ 
 

Amennyiben valamiért nem sikerült
rendelni, akkor ezzel a segédlettel
biztosan sikerülni fog.
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Rendelés az édesburgonya.bio-n
 

Mivel számos kérdést kapunk a rendeléssel kapcsolatban, úgy döntöttünk, hogy meglévő és
leendő vásárlóinknak készítünk egy rendelési útmutatót, amelyben végig megyünk minden egyes
ponton.

 

Kattints a „Kosárba rakom” gombra  

 

 

 

 

Fontos: Azzal, hogy betetted a kosárba, még nem rendelted meg a termékeket!
Olvass tovább, és megtudod, hogy miként adhatod le a rendelésedet!
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Ekkor asztali számítógépen oldalt egy ilyen ablak fog bekúszni. Mobilon pedig a teljes képernyőt
lefedi majd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt négy különböző dolgot tehetsz:

 

1. Ide kattintva törölheted az adott tétel a rendelésedből

2. Megtekintheted, hogy pontosan mi van a virtuális
kosaradban.   

3. Befejezheted a vásárlást, és véglegesítheted a
rendelésedet.

4. Amennyiben még böngésznél a termékeink között, akkor
ezt a lehetőséget válaszd. 
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RENDELÉS VÉGELEGESÍTÉSE

 

Amennyiben a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintottál, akkor a PÉNZTÁR oldalra kerülsz.

 

AMENNYIBEN MÁR VAN REGISZTRÁCIÓD

Amennyiben van már regisztrációd nálunk, akkor nem kell külön újra beírni minden adatot.
Egyszerűen csak jelentkezz be. 

1. Kattints a "bejelentkezéshez" szóra.

2. Add meg a felhasználónevedet és a jelszavadat.

3. Pipáld be a "nem vagyok robot" mezőt. 

4. Jelentkezz be.

Amennyiben szeretnéd, hogy a rendszer megjegyezze a belépési adataidat, és ne keljen mindig
újra megadnod, akkor az "Emlékezz rám" mezőt is pipáld be. 
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AMENNYIBEN NINCS REGISZTRÁCIÓD

 

 1. Ezen a területen adhatod meg az összes rendelési adatot.

2. Ide írhatod be a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket. 

 3. Nincs még fiókod, és a megrendeléssel párhuzamosan nyitnál is egyet? Akkor pipáld be, és a
felbukkanó mezőbe írd be az általad választott jelszót.

 4. Amennyiben másik címre kéred a szállítást, azt itt rögzítheted.

 5. Válaszd ki, hogy PAYPAL-lal, UTÁNVÉTTEL vagy BANKKÁRTYÁVAL szeretnél fizetni.

 6. A rendelés véglegesítéshez mindenképp el kell fogadnod az ÁSZF-ünket!

 7. Kattints a gombra.

 

ERRE FIGYELJ
▢ A vezeték- és

keresztnevet MINDIG nagy
kezdőbetűvel írd, de ne legyen
az egész neved nagybetűvel
írva.

▢ Amennyiben nem cégnek
rendelsz, akkor a Cégnév
mezőbe NE írj soha semmit.  

▢ Az utcánál mindig a PONTOS
CÍMET add meg. Ne maradjon
le a házszám/emelet/ajtó!
Különben nem tudjuk leszállítani a
csomagot.  

 



9/19/2018 Szavamatadom | RENDELÉSI ÚTMUTATÓ

http://beacon.by/magazine/v4/94215/pdf?type=print 10/12

FONTOS INFORMÁCIÓ: FIGYELD AZ E-MAILEDET!

 

A Megadott e-mail címre több levelet is küldünk majd ki neked, amelyekben mindenről
tájékoztatunk téged. A számlát kiküldjük, majd a házhoz szállítással kapcsolatos információkról is
küldünk tájékoztatást. Fontos, hogy ezek a levelek a PROMÓCIÓK vagy akár a SPAM mappában
is landolhatnak, ezért miután rendeltél tőlünk, érdemes ezt a két mappát is figyelni. 

 

 

Köszönjük, hogy érdeklődsz az
édesburgonya.bio termékei iránt!
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A
TERMÉKOLDALUNKRA

REPÍTÜNK 

TERMÉKEINK

Kattints a gombra, és azonnal a
termékoldalunkon találod magad! 

http://edesburgonya.bio/termekeink

