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 In acest ghid aveti informatiile necesare despre cum facturati produsele pe care doriti sa le cumparati.


Pentru a factura ceva conditia de baza este sa aveti in cosul de cumparaturi facute in oricare din magazinele
1-6 . Daca nu stiti cum trebuie sa procedati pentru a cumpara ce doriti in fiecare magazin in parte consultati
ghidurile cum cumpar in magaziunul ...., ghiduri care va sunt puse la dispozitie in sectiunea informatii utile.



Trecerea dumneavoastra de la un magazin la altul nu obliga in mod automat facturarea acestor produse la
iesire din fiecare magazin in parte. Acest lucru se poate face doar daca dumneavoastra doriti sa aveti facturi
separate pe fiecare magazin in parte.

 Facturarea se face de regula o singura data la o sesiune de cumparaturi, deci doar atunci cand doriti sa iesiti
cu cumparaturile facute din hipermarketul www.protectiamuncsipsi.ro .

PROCEDURA DE FACTURARE
Pasul 1
Accesati cosul de cumparaturi. Acest cos il gasiti in stanga sus a paginii si arata ca in forma de mai jos:

Pasul 1 dati clik pe cosul
dumneavoastra de cumparaturi
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Pasii 2 - 5
Pe centrul paginii vi se deschide lista cu ce aveti in cosul de cumparaturi ca in imaginea de mai jos.
Pasul 2 Verificati mai intai ca in cos sa
va ramana doar produsele pe care doriti
sa le facturati. Daca aveti produse pe
care nu vreti sa le facturati urmati pasul
3, daca nu urmati pasul 4 .

Pasul 3 Bifati in aceasta casuta,
produsele pe care nu doriti sa le
facturati, apoi accesati butonul Sterge
Selectia

Pasul 4 Daca inainte de facturare mai doriti sa adaugati
si alte produse in cosul de cumparaturi puteti face acest
lucru in doua moduri.
Modul A: accesati butonul mai vreau care va readuce in
magazinele 1-6 pentru a continua cumparaturile iar la
finalul lor reluati pasii 2-5 sau treceti direct la pasul 5
Modul B: intrati direct in magazinul in care mai doriti sa
faceti cumparaturi iari apoi reluati pasii 2-5 sau treceti
direct la pasul 5.

Pasul 5 Daca ce este in cosul de
cumparaturi este ceea ce doriti sa si
facturati in acest caz dati clik pe
butonul Rezerva-mi Produsele.

Pasul 6
Daca ati dat clik pe butonul Rezerva-mi Produsele vi se afiseaza o fereastra ca in imaginea de mai jos.

Pasul 6
dati clik pe
butonul
OK.
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Pasul 7
In locul ferestrei de la pasul 6 vi se afiseaza pe centrul paginii meniul de mai jos

Pasul 6 Pentru a intra in posesia facturii
proforme pentru produsele pe care doriti sa le
primiti, trebuie sa dati clik pe butonul
Tipareste Factura Proforma.
RECOMANDARE:
Porniti imprimanta, verificati apoi ca aceasta
sa fie conectata la calculator si sa fie pregatita
pentru tiparire .

NOTA: Am optat pentru varianta cu factura proforma pentru ca este mai convenabila atat pentru cumparator cat si
pentru vanzator.
Cumparatorul are in partea finala a facturii proforme mai multe informatii despre cum poate sa faca plata pentru a
primi produsele comandate si facturate si un formular pe care dupa ce il completeaza si il trimite pe fax la numarul
specificat in acest formular si in acest fel ne informeaza despre adresa unde doreste sa primeasca produsele
comandate si in ce mod doreste sa ii fie expediate aceste produse.

 Acum, dupa ce ati parcurs acest ghid, stiti cum trebuie procedat pentru a va factura produsele pe care doriti
sa le aveti . Mai ramane doar sa va hotarati cum faceti plata pe factura primita, pe ce adresa doriti sa le primiti
aceste produse si cum urmeaza sa va fie trimise. Pentru aceasta recomand sa consultati ghidurile :
- ghid pentru plata produselor facturate
- ghid pentru anuntare unde doresc sa primesc produsele facturate si platite si cum sa fie acestea
expediate
Va multumim pentru ca ati ales serviciile noastre!
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