Postopek nakupa v spletni trgovini DELKO d.o.o.
Tel: 01 541 51 60 • Fax: 01 585 14 33 • info@delko.si
slika 1: Na spletnem mestu www.ebax.si s pomočjo iskalnika ali pa z neposredno izbiro željnega izdelka preko
ustreznih kategorij izberete izdelek in ga dodate v košarico s klikom na gumb dodaj v košarico.

slika 2: Nato se vam samodejno odpre nakupovalna košarica, kjer imate prikazane vse izdelke, ki se nahajajo
v nakupovalni košarici (če ste pred kratkim v naši spletni trgovini s tem elektronskim naslovom že dodajali
izdelke v košarico, a niste dokončali nakupa je možno, da v košarici zagledate tudi te). Število naročenih
izdelkov lahko popravite ali pa izdelke v celoti odstranite iz košarice.

Nato lahko nadaljujete nakupovanje ali pa zaključite in greste na izbiro načina plačila in načina dostave.

slika 3: Če ste se odločili za nadaljevanje nakupovanja lahko kadarkoli ponovno preverite in/ali spremenite
vsebino košarice s klikom na "Vaša nakupovalna košarica vsebuje …"

S klikom na "NAKUP" končate izbiro izdelkov ter pričnete z določanjem načina dostave in načina plačila.
Pred izbiro načina dostave in načina plačila nam morate posredovati vaše podatke, ki jih bomo potrebovali za
izdelavo računa in izvedbo dostave.
Če pri nas kupujete prvič, kliknite gumb NADALJUJ
Če ste že kupovali v naši trgovini vpišite vaš elektronski naslov (e-mail), ki ste ga uporabili ob predhodnem
nakupu in vaše izbrano geslo ter kliknite gumb PRIJAVA.
Če se gesla niste zapomnili, imate možnost spremembe gesla s klikom na "Ste pozabili geslo? Klikni tukaj".
Sistem vam bo ustvaril novo geslo ni ga poslal na vaš elektronski naslov.
Vašega starega gesla žal ne moremo obnoviti, saj je zapisan hash zakodiranem formatu in je kot tak
nedostopen tudi za nas.

Ko ste vpisali zahtevane podatke lahko takoj pričnete z izbiro načina dostave ali osebnega prevzema.
Če skupni znesek izbranih izdelkov ne dosega meje za brezplačno poštnino (trenutno 55 € z DDV) vam
trgovina predlaga dostavo s PTT Slovenije in prikaže predviden strošek.
Lahko pa se odločite za osebni prevzem v eni od naših poslovalnic. V primeru izbire osebnega prevzema
stroškov dostave seveda ni.

Ko ste izbrali način dostave kliknite zeleni gumb nadaljuj in nadaljujte na izbiro načina plačila

Potrditev naročila in možnost spreminjanja vseh elementov naročila pred dokončno potrditvijo :
Pred potrditvijo naročila imate prikazano razčlenjeno (in skupno) finančno obveznost, ki bo nastala, če se
odločite za dokončno potrditev naročila. Do pritiska na gumb »POTRDI NAROČILO Z OBVEZNOSTJO
PLAČILA« imate možnost spremeniti in popraviti vse elemente vašega naročila. Če na gumb »POTRDI
NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA« ne kliknete, ne nastanejo nobene finančne obveznosti in lahko
zapustite nakupni proces brez kakršne koli finančne obveznosti, saj naročila niste dokončali oziroma izvršili.
- Če želite, lahko v tem koraku spremenite število in sestavo naročenih artiklov v košarici (glej sliko)
- Če želite, lahko v tem koraku spremenite način dostave in z njim povezane stroške (glej sliko)
- Če želite, lahko v tem koraku spremenite naslov kamor želite dostavo (glej sliko)
- Če želite, lahko v tem koraku spremenite način plačila (glej sliko)

Ko kliknete »POTRDI NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA« je naročilo zaključeno in na elektronski
naslov takoj prejmete podrobnosti vašega naročila.

Ko je vaše naročilo v postopku izvršitev ( vsak delovnik med 09.00 in 17.00) dobite dodatno obvestilo o
odpremi oziroma pripravljenosti na osebni prevzem (glede na izbran način dostave.)
Račun za naročene izdelke in vse morebitne dodatne listine boste dobili ob plačilu in prevzemu naročila.
V primeru vračila izdelka na osnovi pravice do odstopa od pogodbe s sporočilom v roku do 14 dni po prejemu
izdelka oziroma uveljavljanja stvarne napake, ali garancije vam je vedno na voljo obrazec na spletnem naslovu
http://www.ebax.si/app/trg/obrazec-za-vracilo-blaga-delko.pdf

Imate vprašanje ali potrebujete pomoč?
Za vsa dodatna pojasnila in pomoč glede postopka nakupa nas pokličite na telefon (01) 541 51 60

Kontaktni podatki podjetja: DELKO d.o.o. :
Šmartinska cesta 152 BTC(Spodnja etaža Emporium), 1000 Ljubljana
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