
1) Jelentkezzen be, vagy regisztráljon oldalunkon.

2)
Ha rákattintott egy termékre ilyen képernyő fogadja:

1. A mennyiségnél beírhatja, hogy hány darabot szeretne rendelni.
2. A kosárba tesz gombra kattintva, a kosarába teszi a terméket.

3)

1. Ha rákattintott a kosárba tesz gombra megjelenik a kosara, az eddig belehelyezett 
termékekkel. Ha folytatni kívánja a vásárlást, kattintson a logóra (Keresztyén Magvető) 
vagy bármelyik menüpontra (bal oldalon, pl. Bibliák)

2. Ha be szeretné fejezni a vásárlást, kattintson a Pénztár gombra.



4)

1. Itt mutatja, hogy mi van a kosárban, mi lesz számlázva.
2. Ezeket a mezőket ki kell tölteni.
3. A piros csillag jelzi, hogy azt a mezőt kötelező kitölteni. Ha mégsem tölti ki nem tud tovább 

menni.
Tipp: Ha már rendelt tőlünk a Szállítási adatoknál kattintson az „elmentett címek”-re, válassza ki a 
címét, a rendszer magától be fogja olvasni a mezőkbe a kiválasztott címet. 

Hiba: A rendszer néha a „Város/körzet” mezőt is valami oknál fogva szintén köztelezővé teszi (bár 
nem jelöli piros csillaggal). Kérem válassza ki az egyik lehetőséget. Ellenkező esetben a rendelés 
véglegesítésénél hibaüzenetet kaphat. 



1. Ha a szállítási cím és a számlázási cím azonos, elég ezt a négyzetet bejelölni, a rendszer 
átmásolja az adatokat a szállítási cím mezőiből. Ha más a cím akkor be kell írni a mezőkbe 
az adatokat. A piros csillag itt is a kötelező kitöltést jelöli. Ha nem ír be adatot az ilyen 
mezőbe nem tud továbblépni.

2. Ide írhatja a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. Pl. hogy a Bibliából zöld színűt 
szeretne, vagy folyószámlán szeretne fizetni stb. 

3. A továbblépéshez kattintson a Rendelés áttekintése gombra.



5)

Ezen az oldalon még egyszer átnézheti a rendelését, ill.  a címeket. Ha rendben találja kattintson a 
„Rendelés elfogadása” gombra. Ha valamit javítani szeretne, kattintson a „Vissza” gombra.

6)

Ha minden rendben ment ez a képernyő fogadja, ill. nemsokára megérkezik emailfiókjába a 



megerősítő levél a rendelésről:


