
NAVODILA

Pred začetkom nakupa je potrebno izpolniti registracijski obrazec. Najdete ga v zgornjem desnem
kotu zaslona pod ustvarite račun.
Z izbiro vas pelje v okno na blagajni kjer imate kot nova stranka možnosti Registriraj račun
ali Na blagajno kot gost kot tudi prijava kot že obstoječa stranka in možnost zahteve za pozabljeno
geslo.

Za registracijo izberete Registriraj račun:
Obrazec kateri se vam prikaže zahteva da vnesete vaše osebne podatke, naslov in si izberete geslo,
geslo si izberite sami in ga ne delite z drugimi. Geslo potrdite še enkrat in si ga zapišite na varno
mesto. Ostali podatki so nujni za vpis tam, kjer je polje označeno z rdečo zvezdico. Za točnost
osebnih podatkov odgovarja kupec sam. Polje »Želim se naročiti na TECHSHOP e-novice.«
odkljukate v primeru, če želite na vaš e-mail naslov dobivati obvestila o spremembah in akcijah na
naši spletni strani.



Na koncu obrazca imate možnost izbire če naslov prejemnika ni enak naslovu naročnika. V primeru
da je naslov enak pustite kljukico.
Če so vsi podatki pravilno vpisani in ste strinjate z pogoji varovanja zasebnosti  izpolnite prazen
kvadratek z kljukico in pritisnete  nadaljuj tipko. V primeru da želite spremeniti nastavitve na
predhodni strani imate možnost Spremeni>> z katero se vrnete na predhodni korak.

V naslednjem koraku Korak 3: Podrobnosti dostave lahko izberete dodatni naslov za dostavo kateri
se razlikuje od naslova naročnika ali pa nadaljujete  in uporabite obstoječi naslov z pritiskom na
nadaljuj.

Koraku 4: Način dostave izberete način kako vam bo naročno blago dostavljeno na dom.  Imate tudi
okno: Opombe k vašemu naročilu v katero lahko vpišete posebne zahteve glede dostave ali
vprašanje glede dostave.  Če ste z izbiro zadovoljni pritisnete na tipko nadaljuj.

Korak kateri sledi oziroma Način plačila kjer izberete Preko spletne banke oziroma po predračunu
ali Plačilo po povzetju Pošta Slovenije ali GLS. Če želite plačati ob prevzemu z kreditno kartico
vam pošiljko pošljemo prek GLS in spodaj pod opombe napišite Dostava GLS in plačilo z kreditno
kartico v nasprotnem primeru vam bomo poslali naročeno blago po dostavni službi poste Slovenije.
V primeru da izberete po predračunu boste na e-poštni naslov prejeli predračun z vsemi podatki za
nakazilo na naš transakcijski račun. S tem načinom plačila se bosto tudi izognili plačilu poštne
provizije na nakazilo po povzetju



Pred nadaljevanjem v naslednji korak morate prebrati in se strinjati z Prebral sem in se strinjam s
Splošni pogoji poslovanja, to storite z kljukico v potrdilnem kvadratku desno od napisa.
Z pritiskom na nadaljuj pridete do zadnjega potrdilnega koraka v naročilu, kjer vam je še enkrat
prikazano naročilo blaga in izračunan skupni znesek za plačilo. Če se s tem strinjate lahko naročilo
končno potrdite z pritiskom na modro tipko nadaljuj.

Po uspešno izvedeni registraciji in prijavi v sistem se vam pojavi nov gumb Moj račun kjer so
vidni vaši podatki, predhodna naročila. Ob kliku na posamezen gumb se vam odprejo podpolja,
kjer lahko spreminjate podatke kot je naslov, geslo in pa spremljate vaša naročila in če je
potrebno naročilo tudi prekličete.



Spremenite podatke računa: v tem podpolju s klikom na Spremenite podatke računa lahko
spremenite vaše osebne podatke. Po spremembi potrdite z pritiskom na gumb nadaljuj.
.



Zgodovina naročil: tu so vidna vsa Vaša dosedanja naročila

To storite z pritiskom na papir z povečevalnim steklom.



Ob pritisku na zeleno zavito puščico se vam bo odprl obrazez kjer boste lahko preklicali vaše naročilo.

Navodila Registracija in naročilo/preklic naročila (C) 2015 TECHSHOP.SI




