УПАТСТВО ЗА НАРАЧКА ПРЕКУ ВЕБ СИСТЕМОТ НА VALERY.MK

Добре дојдовте на онлајн каталогот
системот за нарачка на Valery.mk.

и

Нарачувањето на овој систем е лесно
разбирливо, но доколку имате прашања или
ви треба помош, ве замолуваме да нѐ
контактирате преку нашата фејсбук страна
(можете истото да го направите преку нашиот
сајт) или да нѐ контактирате на нашата
е-поштенска адреса - online@valery.mk

ПРОЦЕС НА НАРАЧУВАЊЕ

При самата посета на нашиот
вебсајт ќе ви се појави
каталог листа на сите
продукти што ги имаме на
лагер и нивната цена.

Со самото кликање на производот ќе бидете
пренасочени на страна каде што се
прикажуваат сликите на истиот, неговата
цена, категоријата во која спаѓа, како и
шифрата на продуктот.

Со кликање на копчето „Додај во кошничка“ го
ставате продуктот во вашата „виртуелна
кошничка за пазарење“, во која можете да
ставате повеќе производи.

После кликнувањето на копчето ќе ви се
појави следната порака на екран, која што ви
потврдува дека производот е поставен во
кошничката и ви дава опција преку копчето
„Види кошничка“ да ја прегледате вашата
моментална состојба

Следната страна каде што сте префрлени е вашата пазарна кошничка каде
можете да ги прегледате производите што сте ги ставиле во неа, да ја
зголемете/намалете количината на производот, да го отстраните, како и да
добиете проценка за тоа колку би ве чинела поштарината.

Со
кликнување
на
копчето
„Продолжетет со плаќање“ системот
ве префрлува на страната каде што
може да ја проверете вкупната сума,
да
оставите
ваши
контакт
информации и да ги погледнете
методите за плаќање.

Потоа ќе бидете префрлени на последниот чекор од процесот на нарачка, каде
што треба да ги впишете вашите информации околу доставата, да изберете
начин на плаќање и да се осигурате дека вашата нарчка е точна.
Левата страна е наменета за
вашите
информации
околу
доставата

Поставени се два начини на плаќање на
нашиот систем, плаќање преку уплатница
во банка или плаќање при достава на
производот.

Првиот метод е плаќањето преку
уплатница, во кој со клик на линкот за
прикажување на уплатницата на екран ќе
ви се појават сите информации околу
истата.

Вториот метод е плаќање при достава,
односно плаќањето се врши при
подигнувањето на производот од нашите
партнери за транспорт.

Десната страна ја прикажува
вашата нарачка, вкупниот износ и
методите за плаќање

