Jak złożyć zamówienie hurtowe
Rozpoczęcie współpracy :
Wysyłasz dane swojej firmy na adres: szczygiel@szczygiel.pl oraz informację,
że chcesz otrzymać dostęp do panelu hurtowego.
Dane powinny zawierać:
• Nazwa firmy
• Imię i nazwisko
• Adres (włącznie z krajem)
• Telefon
• NIP (przypadku klientów z zagranicy klient musi być zarejestrowany jako
płatnik VAT UE)
Po zweryfikowaniu Twojej firmy w mailu zwrotnym otrzymasz dane logowania.

Pierwsze logowanie :
Wchodzisz na stronę www.meskie-spodnie.pl i logujesz się podając swój adres
e-mail oraz hasło otrzymane w mailu.

Po naciśnięciu zaloguj zobaczysz taki obraz:

Należy nacisnąć Firma i sprawdzić poprawność danych.
Jeżeli dane do wysyłki towaru są inne niż dane firmy, należy nacisnąć Inne
dane wysyłkowe i wypełnić. Następnie należy nacisnąć ZAPISZ w prawym
dolnym rogu.
W następnym kroku możesz poprawić ewentualne błędy oraz zmienić hasło.
Teraz jesteś już gotów do dokonania pierwszych zakupów.

Jak dokonywać zakupów:
Zaloguj się na stronie www.meskie-spodnie.pl/user/loginUser lub ze strony
głównej:

Po zalogowaniu naciśnij na nasze logo po lewej stronie u góry. W ten sposób
znajdziesz się na stronie głównej naszego sklepu. Pod banerem po lewej stronie
znajdują się kategorie. Po wybraniu kategorii Spodnie męskie zobaczysz
wszystkie nasze spodnie. Ponieważ jesteś zalogowany i przydzieliliśmy Ci status
klienta hurtowego, widzisz ceny hurtowe brutto.
Po naciśnięciu na interesujące Cię spodnie, wejdziesz na kartę produktu, gdzie
można oglądnąć zdjęcia, przeczytać opis i zobaczyć cenę netto oraz wyróżnioną
na czerwono cenę brutto.
Teraz wybierasz interesujący Cię rozmiar i naciskasz Dodaj do koszyka
pojawia się okno Produkt został dodany do koszyka.
Tutaj możesz kontynuować zakupy lub przejść do koszyka. Aby dodać kolejne
produkty kontynuuj zakupy.
Do koszyka możesz też wejść w każdej chwili. Na czarnym menu wyświetlona
jest aktualna cena zakupów. Klikając w nią przejdziesz do koszyka.

KOSZYK:
Czas by dokonać zakupu zamówionych produktów.

Podane w koszyku kwoty są cenami brutto.
Tutaj możesz sprawdzić jakie produkty znajdują się w koszyku i dokonać
ewentualnych korekt.
Wybierasz formę płatności Przelew tradycyjny lub Przy odbiorze.
Ponieważ jesteś zalogowany, lista danych jest wypełniona.
Teraz najważniejsze: po lewej stronie pod danymi płatnika zaznacz Chcę
otrzymać fakturę VAT.
Następnie naciśnij Przejdź do potwierdzenia po prawej stronie na dole. W
potwierdzeniu zamówienia wyszczególnione są dane płatnika, dane dostawy,
produkty oraz rodzaj płatności.
Aby zamówienie zostało złożone należy po prawej stronie na dole zaakceptować
regulamin i nacisnąć Zamów. Przesyłka dotrze pod wskazany adres
niezwłocznie po otrzymaniu przez nas płatności.

