unitrak.hu – A rendelés folyamata
Az Unitrak piactéren regisztrált lehasználóként vagy regisztráció nélkül is leadhatja rendelését.
Regisztrált felhasználóként a bejelentkezés után számos kényelmi funkció lesz elérhető.
A regisztráció folyamata:
A képernyő jobb felső sarkában lévő emberi mellalak sziluettet formázó „Bejentkezés” ikonra
kattintva érheti el a különböző bejelentkezési módokat és a regisztrációs felületet a „Regisztráció”-ra
kattintva. A csillaggal jelölt kötelező mezők értelemszerű kitöltése, majd az Általános szerződési
feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után, a „Regisztráció” gombra kattintva
kezdeményezhetjük a regisztrációt.
A rendszer egy regisztráció megerősítő e-mailt küld a megadott e-mail címre. Az e-mailben található
„E-MAIL CÍM AKTIVÁLÁSA” gombra kattintva meg kell erősíteni az aktiválást. A sikeres aktiválásról a
megnyíló weboldal „Sikeres aktiválás!” üzenetet küld.
Ezután a fent leírt „Bejentkezés” ikonra kattintva érheti el a különböző bejelentkezési módokat.
Bejelentkezés után élvezheti a kényelmi funkciókat (pl. rendelési előzmények, számlaletöltés, garázs
funkció stb.).
Termékek keresése:
Először a főoldalon ki kell választania a fő termékcsoportok közül egyet a képre kattintva.
A termékcsoport aloldalon a felső részen elhelyezkedő „TERMÉKKERESŐ” mezőben cikkszám, gyári
szám vagy megnevezés megadásával direkt módon kereshet a keresendő adat megadásával, majd az
„ENTER” megnyomásával vagy a „nagyító”-ra kattintással. Ezután a megjelenő találati listából ki tudja
választani a keresett terméket.
Másik keresési megoldás, hogy a katalógus márka/termék csoportokon végighaladva kiválasztja a
keresett termék jellemzőit a megjelenő alcsoportokban és így jut el egy találati listához. Ezután a
megjelenő találati listából ki tudja választani a keresett terméket.
Ha nem találja a keresett terméket, akkor képernyő jobb felső harmadában lévő „Ajánlatkérés”
ikonra kattintva megjelenik egy ajánlatkérő ablak, melynek értelemszerű kitöltésével és a „KÜLDÉS”
gombra kattintással el tudja nekünk küldeni ajánlatkérését. Kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot a
megadott elérhetőségek egyikén és segítenek a termék beazonosításában, és ajánlatot is készítenek
önnek.
A termék kiválasztása, kosárba helyezése:
A találati listából kiválasztott termékről további információkat olvashat, ha a termék fotójára vagy a
megnevezésére kattint. A kattintás után megjelenő terméklapon meg is tudja a termékinformációkat
osztani több féle platformon. A terméklap jobb alsó sarkában módosítani tudja az alapértelmezésben
1 db-os termékmennyiséget és a „KOSÁR” gombbal a virtuális bevásárló kosarába helyezheti a
terméket. A sikeres kosárba helyezésről a weblap üzenetet küld önnek, és az ablak jobb felső
sarkában lévő „Kosár” ikonban nő a kijelzett termékek száma.

A kosár ellenőrzése, a rendelés elküldése:
Az ablak jobb felső sarkában lévő „Kosár” ikonra kattintva megjelenik a kosár tartalma. A „KOSÁR
ÁTTEKINTÉSE” gombra kattintva a megjelenő ablakban módosíthatjuk a kosárban lévő termékek
mennyiségét vagy törölhetjük azokat. A weboldalon bárhol megjelenő készletinformációk
tájékoztató jellegűek!
Ha meg szeretné rendelni a termékeket, akkor kattintsunk a jobb alsó sarokban lévő „TOVÁBB”
gombra!
A következő „MEGRENDELÉS” képernyőn adja meg a kívánt szállítási és fizetési módot, a
kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a számlázási adatokat, és ha eltár a számlázási adatoktól,
akkor a szállítási adatokat is, majd kattintson a „MEGRENDELÉS” gombra!
A következő „MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE” képernyőn ellenőrizze a megrendelt termékeket és a
megadott adatokat. Ha mindent rendben talál, akkor kattintson a „MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE”
gombra!
A következő „MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSE” képernyőn láthatja a létrejött megrendelés adatait, amit
egy automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben is megkap. Ebben az e-mailben csak a rendelés
beérkezésének tényét erősíti meg.
A valós rendelés visszaigazolást egy későbbi e-mailben fogja megkapni. Az ebben az e-mailben
található szállítási-, készlet- és árinformációk lesznek meghatározók a megrendelés teljesítésre.
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