1. Dodajanje izdelka v košarico
Ko najdete želeni izdelek in označite njegove podrobnosti (barva,številka,..) ter količino, z
klikom »V košarico« naročite artikel po izpisani/navedeni, na ta dan aktualni, ceni.

2. Pregled naročila in urejanje košarice
- Če želite naročiti več različnih artiklov, lahko pritisnete gumb » Nadaljuj z nakupi«, kjer
boste ponovili prvi korak.
- Če ste končali nakup, kliknite gumb »Blagajna« in program vas bo preusmeril na blagajno,
kjer boste dokončali postopek nakupa. Postopek obsega 5 korakov.

3. Oddaja naročila
Korak 1
V prvem koraku boste navedli svoje podatke, ki jih potrebujemo za uspešno obdelavo naročila
in dostavo. – Ime, priimek, naslov, kraj, poštno številko, državo, e-mail in telefonsko številko.
Če se naslov dostave razlikuje od vpisanih podatkov kupca, ga morate opredeliti v polju
»Želim uporabiti nov naslov«.

V kolikor želite darilno zavijanje označite ustrezno polje in sicer na voljo imate dve
možnosti:
Darilno zavijanje celotnega naročila
Darilno zavijanje posameznih izdelkov
ter polje kjer lahko vpišite besedilo.

Če imate posebno KODO za popust, jo vnesite v polje »Uporabi kupon« ali »Uporabi darilni
bon« in pritisnite gumb »Uporabi kupon«. Ob pravilni kodi se vam bodo vrednosti
samodejno preračunale.

Korak 2
Izberite način plačila. Na voljo je 5 možnosti:
Preko spletne banke oziroma po predračunu
Plačilo po povzetju
PayPal
Plačilo s kreditno kartico (MasterCard, Visa, Visa Electron), možnost plačila na obroke
(American Express, Diners)

Upn nalog

Opozorilo! Nekateri izdelki, kot so na primer artikli prilagojenji kupcu, je možno naročiti
samo po predplačilu.

Korak 3
Način dostave. Na voljo je pošiljanje preko GLS dostavne službe.

Korak 4
Kupec pred oddajo naročila preveri pravilnosti naročila. Omogočen mu je pregled celotne
vsebine naročila, vključno s količino in ceno ter popravek morebitnih napak s klikom na
»Košarico« - »Poglej košarico«.
Potrditev naročila z obveznostjo plačila. Tukaj boste videli podrobnosti naročila in skupno
ceno. Naročilu lahko priložite komentar, kateri vpišite v polje »Komentar k naročilu«.

Po oddanem naročilu prejme stranka na naveden e-mail potrdilo in izpis naročila. Stranko
pozovemo, da nam z odgovorom na sporočilo posredujejo morebitne spremembe, komentarje,
ipd..
Pomembno! Obvezno označite, da ste seznanjeni in se strinjate z pogoji poslovanja. Pogoji
poslovanja so vidni na spletni strani, povezava: https://metroshop.si/pogoji-poslovanja-metro
Če tega ne boste označili , nakupa ne boste mogli dokončati!
Če ste odločeni, da želite zaključiti nakup, pritisnite gumb »Potrdilo naročila z obveznostjo
plačila«.
V kolikor ste označili nakup z plačilom po povzetju, je vašo naročilo dokončano. Na naveden
e-mail naslov prejmete potrdilo o naročilu.
Če ste se odločili za nakup s predplačilom, boste na naveden e-mail prejeli podatke za
nakazilo denarja. Če izberete način plačila s kartico ali Paypal vas bo program preusmeril na
ustrezno spletno stran, kjer opravite postopek plačevanja.

