Jus sveikina naujoji Deltaco Baltic UAB užsakymų sistema!
Iš karto skubame nuraminti: jaudintis nėra dėl ko! ☺ Perskaitę šią trumpą instrukciją sužinosite, kaip yra paprasta ir patogu
dirbti su naująją užsakymų sistema. Tad pirmyn!
1. Prisijungimo vardas ir slaptažodis
Prisijungimo vardas yra Jūsų elektroninio pašto adresas, kuris anksčiau buvo naudojamas senojoje užsakymų sistemos versijoje.
Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Pamiršote slaptažodį?“ (https://www.deltaco.lt/customer/account/forgotpassword/) ir
sistema Jums automatiškai sugeneruos slaptažodį, kurį gausite elektroniniu paštu. Jei vis dėlto slaptažodžio negausite –
kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką arba rašykite į help@deltacobaltic.eu.

2. Prekių krepšelio formavimas
2.1. Pasirenkite prekę. Tai galima padaryti įvedant prekės kodą arba jo dalį paieškos laukelyje. Jei norite peržiūrėti visą
asortimentą, galite tai padaryti užsakymų sistemos meniu pagal prekių grupes.

2.2. Pažymėkite pasirinktas prekes ir spauskite „Dėti į krepšelį”.

2.3. Savo prekių krepšelį bet kada galite atsidaryti, peržiūrėti ir koreguoti.

2.4. Prekių krepšelis gali būti išsaugotas arba iš karto pradėtas pirkimas paspaudus atitinkamą mygtuką.

3. Pristatymo adresas
Pasirinkite pristatymo adresą, kuriuo norite gauti pasirinktas prekes.

4. Mokėjimo informacija
Pasirinkite apmokėjimą iš anksto arba apmokėjimą su atidėjimu, jei jį numato bendradarbiavimo sutartis.

5. Užsakymo apžvalga
Pasitikrinkite, ar Jūsų užsakymas suformuotas teisingai.

6. Pristatymo data
Pasirinkite Jums priimtiną datą.

7. Komentarai ir pastabos
Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi, todėl bendraukime! Jei turite pastebėjimų dėl atnaujintos užsakymų sistemos arba
pasiūlymų – drąsiai rašykite.

8. Užsakymo pateikimas

9. Užsakymo būsenos stebėjimas
Pateikto užsakymo būseną galite nuolat stebėti. Taip pat galite peržiūrėti savo anksčiau atliktą užsakymą ar jį atnaujinti.

P.S. Svarbu prisiminti, kad buitinės technikos užsakymai, kurių suma viršija 300 Eur yra pristatomi nemokamai! Užsakymai iki
300 Eur yra apmokestinami pagal svorį. Tuo tarpu, įvairių priedų užsakymų pristatymas vertinamas taip: viršijantys 50 Eur
užsakymai pristatomi nemokamai, iki 50 Eur užsakymai taip pat apmokestinami pagal svorį. Tai atliekama prieš išsiunčiant
užsakymą Jums, todėl suformavę savo prekių krepšelį šios informacijos iš karto negalėsite matyti.

