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ECRANUL PRINCIPAL
Bine ați venit pe site-ul www.maxmed.ro!
MENIUL – CATEGORII

-

Puteți naviga în meniu în funcție de interesul Dvs. Categoriile sunt următoarele:
Pentru bărbați
Pentru femei
Alte produse
Părțile corpului
Afecțiuni
În aceste categorii găsiți toate produsele noastre categorizate în funcție de sex. Dacă căutați un
produs pentru bărbați, faceți click pe categoria Pentru bărbați. Puteți totodată accesa produsele în
funcție de părți ale corpului care necesită tratament sau în funcție de afecțiuni.

SUBCATEGORII
Aducând cursorul deasupra categoriei dorite, veți observa subcategoriile. Dacă ați găsit subcategoria
căutată, faceți click pe acesta și veți fi redirecționat către pagina cu produsele din subcategoria
selectată.

SORTARE ȘI RESTRÂNGERE
La fiecare subcategorie puteți sorta în funcție de preț, ordine alfabetică, ultimele adăugate și cele
mai populare, făcând click pe pătrățelul de dedesubtul Sortare după.

Puteți totodată restrânge căutarea pentru a găsi produsul ideal. Bifați căsuțele care ar putea fi
caracteristicile produsului dorit.

DETALII PRODUS
La fiecare produs veți vedea denumirea, descrierea scurtă și prețul produsului însoțit de poza reală a
acestuia. Pentru mai multe informații legate de produs, dați click pe Detalii. Dacă doriți să cumpărați
produsul fără a avea nevoie de informații suplimentare, faceți click pe Adaugă.

Dacă ați făcut click pe Detalii, veți vedea descrierea și caracteristicile produsului selectat. Puteți
compara produsul selectat cu încă unul. Această opțiune o găsiți sub poza fiecărui produs.

PROCESUL DE COMANDĂ
Sub denumirea produsului veți găsi prețul pe bucată a produsului, sub care tabelul cu cantitățile - în
cazul în care cumpărați mai multe bucăți deodată, veți beneficia de reducere. Alegeți cantitatea
făcând click pe pătrățel.

Dacă ați ales cantitatea dorită, faceți click pe Adaugă în coș.

Dacă ați făcut pasul corect, va apărea în partea dreapta sus un coș de cumpărături însoțit de numărul
produselor adăugate.

Dacă doriți să cumpărați mai multe produse deodată, aveți mai multe modalități pentru a putea face
acest lucru:
1. vă informați despre produsele care vă interesează, decideți pe care doriți s-o comandați, faceți click
pe produse, alegeți cantitatea fiecăruia și adăugați în coș fiecare produs la rând.
2. vă informați despre produsele care vă interesează, decideți pe care doriți s-o comandați, și fără a
accesa descrierea scurtă a produselor, faceți click pe Adaugă la fiecare produs în parte. În acest caz
veți avea câte un produs din fiecare selectat.
3. vă informați despre produsele care vă interesează, decideți pe care doriți s-o comandați. Faceți click
pe unul dintre produsele interesate și dacă găsiți celelalte produse interesate la dosul paginii la
Produse similare, puteți pune și în acest fel acestea în coș facând click pe Adaugă.
Dacă ați adăugat în coș toate produsele dorite, faceți click pe Aveți ... produse în stoc.

Vi se va deschide o fereastră în care puteți vizualiza produsele puse anterior în coș. Verificați
corectitudinea conținutului coșului.

-

În această etapă puteți întâmpina următoarele:
conținutul coșului este în regulă, se poate accesa pasul următor făcând click pe Mai departe.

-

cantitatea unui sau mai multor produse este incorect. În acest caz puteți corecta cantitatea în
pătrățelul cu număr la cantitatea dorită.

-

v-ați răzgândit și nu mai doriți un produs aflat în coș. În acest caz faceți click pe Șterge.

O fereastră va apărea, întrebând dacă sigur doriți să ștergeți. Faceți click pe OK și produsul nedorit
va dispărea din coș.

LOGARE ÎN CONT
Pasul următor este logarea în contul personal. Completați câmpurile: în prima se scrie adresa de
email, în al doilea parola.

ÎNREGISTRAREA UNUI CONT NOU
Dacă nu aveți cont MaxMed, faceți click pe Nu am cont. Mai departe.

Vi se va cere datele personale, cum ar fi numele, adresa de email, număr de telefon, adresă de
facturare și adresă de livrare. Completați toate câmpurile marcate cu *.

În cazul în care adresa de facturare nu corespunde cu cea de livrare, debifați La fel ca adresa de
facturare.

Selectați unul dintre modalitățile de plată enumerate, bifând punctul de înaintea modalității de plată
dorită:

-

ramburs – se plătește în momentul ridicării coletului

-

Paypal – veți fi redirecționat către pagina de plată securizată Paypal

-

Card de credit – plătiți direct cu cardul bancar întroducând datele necesare

Dacă aveți voucher, completați câmpul Voucher și dați click pe OK.

După completarea tuturor câmpurilor și verificarea totalului comenzii, faceți click pe Trimite
comanda.

Veți fi redirecționat către sumarul comenzii. Veți fi contactat în cel mai scurt timp posibil de un
reprezentant MaxMed. În cazul în care observați necorectitudini în sumarul comenzii, puteți să
cereți corectarea acestora de la reprezentantul nostru.

PAROLĂ UITATĂ
În căsuța de deasupra Recuperarea parolei introduceți adresa de email cu care v-ați înregistrat și
faceți click pe Recuperarea parolei. Veți primi parola prin email.

TRIMITERE MESAJ
Completați câmpurile cu datele personale: numele, adresa de email, număr de telefon, introduceți
codul captcha aflat pe imagine (dacă nu se poate citi, faceți click pe iconul Refresh), scrieți-ne
mesajul Dvs. și la final faceți click pe Trimite. Veți fi contactat în cel mai scurt timp posibil.

