Упатство

УПАТСТВО

ЗА КРЕИРАЊЕ ONLINE НАРАЧКИ НА LEDMARKET.MK
1. ОДБИРАЊЕ НА ПРОИЗВОД

Со кликнување на некој производ се влегува на страната за детален преглед
на производот
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2. ДЕТАЛЕН ПРИКАЗ НА ПРОИЗВОД

Овде се одбира бројот на
посакуваните производи и
потоа се одбира опцијата
"ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА"

Откако производот е додаден во кошничката, истата се прикажува во десниот дел од страницата и во горниот
лев агол. Со кликнување на некоја од опциите "КОШНИЧКА" се пристапува кон деталниот приказ на кошничката.
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3. ДЕТАЛЕН ПРИКАЗ НА КОШНИЧКА

Во деталниот приказ на кошничката се
наоѓаат опциите за промена на количина и
за испорака, и калкулатор кој ја покажува
вкупната вредност на нарачката.
По прегледот на КОШНИЧКАТА се одбира
опцијата "ПРОДОЛЖЕТЕ СО ПЛАЌАЊЕ"

Напомена:

Бесплатната испорака е достапна само за нарачки поголеми од 1000 денари,
За порачките под 1000 денари испораката изнесува 120 денари за цела територија
на Република Македонија
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4. ПЛАЌАЊЕ

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

+389XXXXXX

Овозможени се два вида на наплата:

XXXXXX

А. Наплатата да се изврши со
користење на Касис серверите,
односно со кредитна или дебитна
картичка;

XXXXXX

МАКЕДОНИЈА

XXXX

Овде се пополнуваат задолжителните
полиња кои се означени со симболот *,
со што се креира профил на корисникот, и
се одбира начинот на плаќање.

XXXX

Б. Наплатата да се изврши во готово
при испорака;
В. Наплатата се врши директно на
нашата банкарска сметка.
По изборот на начинот на плаќање се
одбира опцијата "НАРАЧАЈ"

А

Б
В
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4.А

ПЛАЌАЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА КАСИС СЕРВИРИТЕ (КРЕДИТНА ИЛИ ДЕБИТНА КАРТИЧКА)
Доколку се одбере опцијата за наплата со користење на Касис серверите, односно со кредитна
или дебитна картичка, по кликнувањето на копчето "НАРАЧАЈ" се појавува нов прозорец,
односно се појавува сигурносната форма на Касис серверите во која се внесуваат податоците за
кредитната или дебитната картичка и за корисникот.
По внесувањето на потребните податоци се одбира опцијата "ПОТВРДИ" и се добива информација
дали трансакцијата е успешна. Известување за трансакцијата и за статусот на порачката.
пристигнува и преку email порака.

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XX

XXXX

XXX

4.Б

ПЛАЌАЊЕ ВО ГОТОВО ПРИ ИСПОРАКА
Овој начин овозможува плаќање во готово при испорака на производите.
По кликнувањето на копчето "НАРАЧАЈ" вашата порачка е примена и се појавува нов прозорец
со податоците за порачката. Важно е при креирањето на профилот и нарачката да внесете точни
податоци за адреса и телефон како би можеле да Ве контактираме за понатамошниот тек на
нарачката.

4.В

ДИРЕКТЕН БАНКАРСКИ ТРАНСФЕР
Извршете ја вашата уплата директно на нашата банкарска сметка. Ве молиме употребете го
БРОЈОТ НА ПОРАЧКАТА како референца за плаќањето. Вашата нарачка нема да биде испорачана
се додека средствата не се појават во нашата сметка.
По кликнувањето на копчето "НАРАЧАЈ" вашата порачка е примена и се појавува нов прозорец со
податоците за порачката.
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5. ПРЕГЛЕД НА ПОРАЧКИТЕ
1. Направените порачки можете да ги прегледувате кога ќе ја одберете опцијата "МОЈ ПРОФИЛ" од
главното мени.

Admin

2. Во новоотворениот прозорец се наоѓа
комплетниот приказ на податоците за
профилот, и од менито во левиот прозорец
се одбира опцијата "НАРАЧКИ".
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3. По одбирањето на опцијата "НАРАЧКИ" во
десниот прозорец се појавува листа со сите
направени порачки. Во листата со порачки
може да се види детален приказ на секоја
порачка одделно со одбирање на опцијата
"ПОГЛЕДНИ"
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