Vásárlás folyamata a kamionfesztival.hu oldalon
Az alábbi folyamat mutatja be a Kamionfesztivál oldalon a jegyek megvásárlásának
lépéseit.

Termék kiválasztása
Válassza ki az Ön által megvásárolni szándékozott jegye(ke)t és nyissa meg a termék
részletes adatlapját! Ezt úgy tudja megtenni, ha a termék összefoglaló kis dobozára
kattint.

Kosárba helyezés
A termék kiválasztását követően az adatlapon megadhatja, hogy hány darabot
szeretne a jegy(ek)ből megrendelni (alapértelmezetten egy darab van beállítva), majd
kattintson a „KOSÁRBA” ikonra, hogy a kiválasztott terméket a Kamionfesztivál oldal
jobb felső részében található kosárba helyezze. Ezzel a módszerrel egymás után több
terméket is a kosárba helyezhet.

A kosár leírása
A kosárban megjelenik a termék neve, a kiválasztott darabszám, a termékből
választott darabszám alapján kiszámolt bruttó ára. A kosár alján a teljes vásárlás
bruttó összértékét jeleníti meg az oldal (amennyiben több terméket vásárol egyszerre,
úgy ezek összegét).

Kosáron belüli műveletek: Darabszám változtatása
A kosárba helyezett termékeknél még van lehetősége a megrendelendő termékek
darabszámát megváltoztatni, azáltal, hogy átírja a termék neve alatt, a „db” szöveg
előtt megjelenő számot a kívánt mennyiségre. Ebben az esetben az adott termék
vásárlásának bruttóösszértékét és a teljes vásárlás bruttó összértékét is újraszámolja
és megjeleníti a rendszer.

Kosáron belüli műveletek: Termék eltávolítása
Amennyiben valamelyik kosárba tett terméket mégsem kívánja megrendelni, úgy
lehetősége van az érintett termék(ek)et a kosárból eltávolítani. A kiválasztott termék
mellett megjelenő kis négyzet melletti plusz / mínusz jellel változtatható a termék
darabszáma. Ezt követően a kiválasztott termék eltűnik a kosárból.

Megrendelési adatlap megnyitása
A kosárban lévő „Megrendel” gombra kattintva megjelenik a megrendelési adatlap. Az
adatlap felső részén megjelenik a kosár tartalma (Megnevezés, Bruttó ár, Mennyiség),
alatta a kiszállítási és számlázási adatok, még lejjebb a fizetési módok megadására
szolgáló rész található.
Fizetési opciók
A fizetési módok megadása alatt található „Fizetés” gombra kattintva választható ki,
milyen módon kíván fizetni (Paypal, online bankkártyás fizetés). A forintos és eurós
jegyek külön vásárolhatók meg.

Egyeztetés a fizetés teljesítéséről és az adatok ellenőrzése
A fizetést követően, a kiválasztott fizetési módot figyelembe véve egy visszaigazoló
email érkezik a megadott email címre sikeres vásárlásról.

Vásárlással és egyéb kérdéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen állunk
rendelkezésére: info@truckracepromotion.com email címre.

