A vásárlás menete
1. Regisztráció
Amennyiben még korábban nem regisztrált webáruházunkban, ezt megteheti a honlap jobb
felső részén lévő „Bejelentkezés” doboz alján.
Figyelem! A regisztrációs folyamat lezárásaként küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben vissza
kell igazolnia regisztrációs szándékát, és csak ezt követően tud bejelentkezni a webáruházba.

2. Bejelentkezés
A regisztráció során megadott felhasználó nevével és jelszavával tud bejelentkezni a
webáruházba, ahol ezután leadhatja megrendelését, megtekintheti korábbi és folyamatban lévő
vásárlásait, valamint módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

3. Termékek kiválasztása
A bal oldali kategóriákból, vagy akár a „Keresés” gomb segítségével is megkeresheti a
megvásárolni kívánt szoftvert, és a termék nevére való kattintással megtekintheti a szoftver
termékleírását.

4. A termék kosárba helyezése
Ha megtalálta a keresett szoftvert, a termékleírás tetején található „Kosárba” gomb segítségével
annyi darabot tehet a kosarába, amennyit meg szeretne vásárolni. Amint egy terméket a
kosarához ad, az azonnal láthatóvá válik a jobb oldalon lévő „Kosár” dobozban mind
darabszámot, mind bruttó értéket tekintve.

5. A megrendelés véglegesítése
Amennyiben a termékek kosárba helyezésével végzett, a „Pénztár” gomb megnyomásával
léphet át a pénztárba, ahol tételesen láthatja a kiválasztott termékeket, beállíthatja a fizetés
módot, valamint itt még változtathat számlázási és szállítási címén.
Figyelem! A fizetési mód kiválasztása után kérem, nyomja meg a „Frissít” gombot, hogy
rendszerünk észlelje a módosítást.
Az oldal alján lévő „Megrendelés elküldése” gombbal pedig feladhatja rendelését, amely után
már azt nem módosíthatja. Vásárlásáról ezt követően küldünk Önnek e-mailben egy
visszaigazolást.
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5/1. Bankkártyás fizetés esetén
Amennyiben ezt a fizetési módot választotta, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása
után elolvashatja az OTP Bank rendszerében történő bankkártyás fizetésről szóló tájékoztatót,
amelyet követően a webáruházból a böngészője átnavigál az OTP Bank honlapjára, ahol
kifizetheti a rendelés összegét bankkártyája segítségével.
5/2. Átutalásos fizetés
Amennyiben az átutalásos fizetési módot választotta, a megrendelés feladását követő
visszaigazoló e-mailben megtalálja a fizetéshez szükséges információkat.
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