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Spletno nakupovanje
Hiter in enostaven način nakupa pri ASBIS-u
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Med e-sporočili poiščite najnovejši cenik

2.12.1 Vnesite željeno količino

2.22.2 Kliknite gumb "Create purchase order"

 
Kako nadaljujete z oblikovanjem 
naročila, si lahko ogledate na strani 4

Nakup proizvodov s cenika

Odprite najnovejši cenik

Oblikujte naročilo

ASBIS eShop
www.asbis.si



Nakup produktov , ki so na zalogi
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1 Produkte, ki so na voljo, lahko poiščete 
na več načinov, po produktnih skupinah, 
po proizvajalcu ali po kodi produkta

2Dodajanje
v košarico

Iskanje produktov, ki so na zalogi 

2.2

2.3

2.1 Vnesite željeno količino

Če so VSI iskani produkti, ki jih želite kupiti, prikazani 
na ISTI strani, kliknite "Oblikuj naročilo"

Če so iskani produkti prikazani na večih straneh, 
za rezervacijo produktov kliknite "Dodaj v 
košarico". Nato nadaljujte z iskanjem

Produkti, ki ste jih dodali v svojo košarico,
bodo rezervirani v vaši košarici nekaj dni

Tukaj kliknite, če želite 
videti vsebino košarice

 

Ko imate v košarici vse željene produkte, kliknite 
"Oblikuj naročilo". Kako nadaljujete z oblikovanjem 
naročila, si lahko ogledate na strani 4

Oblikovanje naročila3

Produktne skupine
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Pregled vaših naročil

1 Odprite zavihek "Moja naročila"

3 Spreminjanje naročila

2  Preglejte svoja naročila
Da bi našli iskano naročilo, nastavite filtre 
in kliknite "Išči"2.1

Če želite naročilo spremeniti, ga najprej odprite2.2

Tu so predstavljeni vsi statusi naročila

Vnesite željene spremembe in kliknite 
"Shrani in pošlji naročilo"
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2 Nastavitev parametrov naročila

3Shrani in pošlji naročilo

1 Oblikovanje naročila 

Preverite željeno količino

Kliknite "Oblikuj naročilo" 

4
Oblikovanje naročila

Preverite parametre in kliknite 
"Oblikuj novo naročilo"

Preverite naročilo in kliknite 
"SHRANI IN POŠLJI NAROČILO" 

Prepričajte se, da ste kliknili 
SHRANI IN POŠLJI NAROČILO", 

v nasprotnem primeru vaše naročilo ne bo poslano.
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Kontaktni podatki:
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Zahvaljujemo se vam 
   za uporabo naše spletne trgovine!

ASBIS d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin

Slovenija
Tel: +386 1 5303220

Fax: +386 1 5303227, 5303230
www.asbis.si

asbis@asbis.si

IT4profit Ltd. 
support@IT4profit.com 

www.IT4profit.com
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