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Instrukcja składania zamówień w sklepie internetowym 
Advantexopaski.com.pl

Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym Advantexopaski.com.pl należy w pasku adresu przeglądarki 
internetowej wpisać adres sklepu: www.advantexopaski.com.pl.

Po wczytaniu adresu w oknie przeglądarki wyświetlona zostanie strona główna sklepu.
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W celu wyboru produktów należy skorzystać z menu KATEGORII umiejscowionego w menu bocznym  
lub w panelu głównym strony.

Większość Kategorii produktów zawiera dodatkowe podkategorie.

Np. w kategorii ELEMENTY  
DO MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO 
znajdują się następujące 
podkategorie:

• Elementy dystansowe  
(dystanse, tuleje dystansowe)

• Słupki dystansowe do płytek 
elektronicznych

• Prowadnice nylonowe do 
płytek elektronicznych PCB

• Uchwyty kablowe, zaciski 
kablowe

• Nity, śruby i nakrętki

• Podstawki pod LEDy
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Wybór produktu następuje poprzez wpisanie liczby zamawianych produktów w prostokątnym polu 
(domyślnie w polu tym wpisana jest cyfra „1”) oraz naciśnięcie czerwonej ikonki koszyka.

Podczas składania zamówienia jego stan (wybrane produkty wraz z cenami) widoczny jest w górnym pasku 
strony oraz w polu umiejscowionym w prawej kolumnie.

Aby zobaczyć zawartość koszyka i móc ją zmienić, należy kliknąć przycisk zobacz z prawej kolumny lub 
ikonkę koszyka u góry strony.

Zawartość koszyka widoczna 
w polu w prawej kolumnie.
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W przypadku, gdy danego produktu nie ma aktualnie w magazynie, pod nazwą produktu pojawi się napis 
*Aktualnie Brak*.

Można ten produkt usunąć z koszyka klikając ikonkę kosza.

W przypadku wartości zamówienia w kwocie netto powyżej 700 zł i o łącznej wadze nie przekraczajacej 
300 kg, zamówienie zostanie wysłane na koszt sklepu Advantexopaski.com.pl.

Zapytania o dostępność produktów chwilowo nie znajdujących się w naszym magazynie, prosimy kierować 
na adres poczty elektronicznej: biuro@advantex.pl.

Wybór sposobu dostawy

Poniżej pola z zawartością koszyka znajduje się pole wyboru preferowanego sposobu dostawy zamówienia. 
Dla zamówień z darmową wysyłką prosimy zaznaczyć Kurier UPS - zamówienie zostanie doręczone na nasz 
koszt przesyłką kurierską.
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Wciśnięcie klawisza Do kasy spowoduje przeniesienie Państwa na stronę, gdzie należy bądź zalogować 
się na swoje konto w naszym sklepie, zarejestrować nowe konto klienta lub kontynuować zakupy bez 
zakładania konta w sklepie.

Kolejnym krokiem jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak Imię i Nazwisko  
zamawiającego, adres do doręczenia oraz numer telefonu i adres e-mail niezbędne do potwierdzenia 
zamówienia i kontaktu z klientem.

Jeżeli zamawiającym towar jest firma, to niezbędne dane stanowią dodatkowo Nazwa firmy oraz numer NIP.

Abyśmy mogli zrealizować Państwa zamówienie, niezbędne jest zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z regulaminem sklepu i akceptacji jego warunków oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu realizacji zamówienia.

W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Następnie należy zatwierdzić zamówienie poprzez wpisanie czteroznakowego kodu - wielkość wpisywanych 
liter nie ma znaczenia.

Przykład wypełnienia 
formularza zamówienia.

mailto:biuro%40advantex.pl?subject=
http://www.advantexopaski.com.pl


ADVANTEX S. C. Marek Koczara, Andrzej Piotrowski, ul. Kubickiego 19/2, 02-954 Warszawa

e-mail: biuro@advantex.pl, tel. 022 5506140, fax 022 5506142, tel. kom. +48 609 451 247

www.advantexopaski.com.pl

nylonowe opaski zaciskowe
i elementy montażowe

opaski i taśmy rzepowe
odbojniki i nóżki samoprzylepne

Po wprowadzeniu danych i wciśnięciu przycisku Kontynuuj zostaną Państwo przeniesieni na stronę 
z opcjami wyboru:

Dokumentu sprzedaży 

Standardowo do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, prosimy więc o wybór takiego rodzaju 
dokumentu.

Dane zamawiającego wprowadzone w poprzednim kroku widoczne są poniżej pola wyboru dokumentu 
sprzedaży.

Sposobu wysyłki

W tym miejscu ponownie należy zaznaczyć sposób wysyłki.

W przypadku, gdy Państwa zamówienie spełniło warunki do wysyłki na koszt sklepu, prosimy o zaznaczenie 
opcji Dostawa na koszt sprzedającego.

Takie zamówienie zawsze wysyłamy przesyłką kurierską, a dostawa najczęściej odbywa się na drugi dzień 
od momentu jego zlecenia w naszym sklepie.
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Sposobu zapłaty

Oferujemy Państwu kilka opcji płatności:

- przelewem bankowym 
- płatności elektroniczne PayU.pl
- przelewem elektronicznym bezpośrednio z konta bankowego

Po wybraniu najdogodniejszej dla Państwa opcji płatności oczekujemy na zaksięgowanie wpłaty na naszym 
koncie bankowym, po czym wysyłamy paczkę do klienta.

W przypadku wyboru sposobu przesyłki z płatnością przy odbiorze, zamówienie wysyłamy zaraz po 
potwierdzeniu mailowym.
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Korzyści z rejestracji konta

Rejestrując się w naszym sklepie jako klient zyskują Państwo dostęp do historii swoich zamówień 
(po  zalogowaniu), zaś Państwa dane do wystawienia faktury i do doręczeń są zapisane, dzięki czemu 
składając zamówienie po raz kolejny, nie muszą Państwo ponownie wpisywać tych danych - wystarczy 
wybrać je z dostępnych opcji.

W ten sposób oszczędzają Państwo czas potrzebny do złożenia zamówienia w naszym sklepie.

Uwagi do zamówienia

Jeżeli chcą Państwo przekazać nam dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, prosimy o ich wpisanie 
w polu Dodaj komentarz do zamówienia.

Naciśnięcie przycisku Kontynuuj spowoduje przejście do strony płatności elektronicznych lub wysłanie 
zamówienia do naszego sklepu.

Życzymy udanych zakupów!

Obsługa sklepu

Advantexopaski.com.pl
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