Vásárlási tudnivalók
Regisztráció
A regisztráció a weboldal felső menüjéből, vagy lábléc menüjéből elérhető, vagy a weboldal oldalsó részén,
található Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyissa meg a regisztrációs oldalt és töltse ki az ott
található űrlapot értelemszerűen, majd kattintson az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. Ekkor regisztrációja
sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmezteti Önt,
hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer
azonnal be is lépteti a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkezett
be.
Belépés
A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írja be az e-mail címet, amellyel regisztrált és a hozzá tartozó
jelszót, majd kattintson a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma
automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven van bejelentkezve és kilépési, valamint jelszó
változtatási lehetőségek jelennek meg.
Kijelentkezés

A webáruházból való kijelentkezéshez egyszerűen kattintson a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra.
Ez a gomb csak akkor látható a panelen, ha bejelentkezett előzőleg.
Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette jelszavát, akkor a Bejelentkezés panelen található "elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy
új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel regisztrálva van webáruházunkban. Beírva ezt a címet és a
Küldés gombra kattintva erre az e-mail címre fog kapni egy levelet, melyben szereplő linkre rákattintva (vagy ha
nem kattintható az Ön levelezőjében, akkor a böngésző ablak címsorába bemásolva) weboldalunk új jelszót
generál Önnek. Ezt pontosan jegyezze fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépjen be vele, és igény szerint
megváltoztathatja a jelszót (lásd jelszóváltoztatás).
Jelszóváltoztatás

Amennyiben szeretné jelszavát megváltoztatni, lépjen be a webáruházba a Bejelentkezés panel segítségével.
Ezután megjelenik a Kilépéss gomb, valamint a "jelszóváltoztatás" link, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az
oldal bekéri a jelenleg használatban lévő jelszavát, majd kétszer az új jelszót az esetleges elgépelések elkerülése
végett. Töltse ki értelemszerűen, majd kattintson a Megváltoztat gombra. Ettől kezdve az újonnan megadott
jelszóval tud belépni webáruházunkba.
Vásárlás
Minimális rendelési érték: 3.000 Ft
Kosár: Katalógusunkban böngészve összeállíthatja kosara tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján
megtalálja minden eladó terméknél a "Kosárba" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a kívánt mennyiséget töltheti
ki. Alaphelyzetben ez 1 db-ra van beállítva, ahogy Ön is tapasztalja. A "Kosárba" gomb megnyomása után a
kiválasztott termék a kosárba kerül, a weboldal pedig a kosarad tartalmát tölti be. Ekkor még vásárolhatsz további
termékeket tetszés szerint, a kosárban is változtathatsz azok mennyiségén, illetve ki is vehetsz a kosárból terméket
egyszerűen a "Kivesz" linkre (vagy pedig az "x" gombra) kattintva az adott termék sorában. Amennyiben változtatta
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a kosárban a mennyiségeket, kattintson a termékek felsorolása alatt található "Frissítés" gombra, ekkor a kosár
automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.
Amennyiben összeállította kosara tartalmát és szeretné megvásárolni a termékeket, kattintson a "Megrendelem"
gombra.
Vásárlás folyamata: A kosárból a "Megrendelem" gombra kattintva a szállítási mód kiválasztása oldalra érkezik,
mint a vásárlási folyamat 2. lépése. Ezeket a lépéseket a fenti karikákban található számok, és alattuk felirat is jelzi
egyértelműen, hogy éppen hol tart a vásárlási folyamatban. Ha a kosár oldalról nem a szállítási mód oldalra jutott,
akkor nem volt előzőleg bejelentkezve az áruházba. Ekkor egy bejelentkező ablak jelenik meg, melyen megteheti a
bejelentkezést kosara tartalmának elveszítése nélkül. Ha még nem regisztrált vásárlónk, úgy a regisztrációt is
elvégezheti a kosár tartalmának megtartása mellett.
A sikeres bejelentkezés vagy regisztráció után a szállítási mód kiválasztásának lépéséhez jut.
Válassza ki egyértelműen a kívánt szállítási módot, majd kattintson a "Tovább" gombra. Mindenképpen szükséges
egy szállítási módot kiválasztani, egyéb esetben a rendszer nem engedi tovább a vásárlási folyamatban.
Ezután a teljes végösszeg és adatok megadása oldalra kerül. Itt megtekintheti a fizetendő végösszeget, valamint
az alatta található űrlapon meghatározhatja a számlázási és szállítási adatokat tetszőlegesen. Az elérhetőségeinél
egy Megjegyzés rovat formájában szöveges üzenetet is küldhet megrendeléséhez. Amennyiben kitöltötte az
adatokat, kattintson a "Tovább" gombra.
A rendelés véglegesítése lépéshez ért. Itt már semmilyen adatot nem módosíthat, de minden adat amit megadott,
és minden megrendelt termék kiírásra kerül. Kérjük alaposan ellenőrizze le az összes adatot! Amennyiben hibát
észlel, az alul található "Vissza" gomb segítségével visszaléphet a megfelelő lépéshez és javíthat.
Ha minden adatot rendben talált, kattintson a "Megrendelem" gombra. Ekkor a rendszer kiírja ha rendelése sikeres.
A rendeléséről Ön is kap egy igazoló e-mailt, mely minden megadott adatot és megrendelt terméket tartalmaz.
Sikeres rendelés után kosara újra üres állapotba kerül. Amennyiben befejezte a vásárlást, az oldal tetején található
"Bejelentkezés" panelen kijelentkezhet a rendszerből.
A számlát a vásárlást követően küldjük emailben!
A csomag - környezetvédelmi okokból - az esetleges ajándék kuponokon kívül semmilyen kísérő levelet nem
tartalmaz!
Egyéb kérdéseivel forduljon hozzánk az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalunkon található e-mail címen, vagy
érdeklődjön további elérhetőségeinken.

Barion
Barion - Ingyenes!
Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.
MIT JELENT A BARION™?
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz
bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a
hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
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Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a
fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!
Fizetéshez használhatod
Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
Visa vagy Electron bankkártyádat
Amex bankkártyádat
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL
Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy
készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben
e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a
pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.
A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának
vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS
A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz
vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG
A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy
valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A
böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven
azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya
adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN
www.barion.com

Szállítás
Szerződéses szállító partnerünk a GLS futárszolgálat.
A megrendelt terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki, a küldemény feladásakor a rendelésben szereplő e-mail
címre elküld minden információt, beleértve a csomag számát is.
A kézbesítés napján SMS értesítést küld a kiszállítás várható időintervallumáról a csomag nyomon követése a GLS
online rendszerében itt lehetséges
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Abban az esetben, ha a futár nem talál senkit a megadott címen, a csomag a GLS depójába kerül, és a következő
munkanapon vagy egyeztetett időpontban ismételt kézbesítési kísérlet következik.
Utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálat által kézbesített termék árát a futárnak kell kifizetnie
készpénzzel vagy bankkártyával.
Online bankkártyás fizetés esetén a futárnak fizetni nem kell.
Kiszállítás kérhető GLS csomagpontra is, ebben az esetben a futárszolgálat értesítést küld, ha a küldemény a
csomagpontra beérkezett és átvehető.
GLS vevőszolgálat címzetteknek: 1/802 02 65
2 kg feletti csomagot csak csomagpontra szállítunk ki!

Csomagpont kereső: GLS CSOMAGPONT KERESŐ
A csomagokat légbubis borítékban vagy szükség esetén kartondobozban adjuk fel szállításra.
Extrém meleg vagy hideg időjárás esetén minőségbiztosítási okokból pénteki napon, illetve hosszú hétvégék előtti
munkanapon nem adunk fel csomagot. A pénteken feladott csomagokat szombat-vasárnap a GLS konténerekben
tárolja, ahol a hőmérsékleti körülmények a termékek károsodásával járhatnak.
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