
1 Adauga in cos

APASATI  BUTONUL 
"Adauga in cos"



2 Finalizeaza comanda

APASATI  BUTONUL 
"Finalizeaza comanda"



3 Opțiuni pentru finalizarea comenzii

Bifati "Comanda fara cont"apoi 
Apasati butonul "Continua"

Dacă plasati comanda în timp ce 
sunteti autentificat în contul
dumneavoastra, veti putea 
comanda și mai rapid.



4 Adresa de facturare

Completati detaliile personale

Campurile marcate cu "*" sunt 
obligatorii pentru a putea plasa o 
comanda



4 Adresa de facturare

Completati detaliile personale

Campurile marcate cu "*" sunt obligatorii pentru a 
putea plasa o comanda
Bifati daca adresa de livrare este aceeasi cu cea de 



5 Metoda de livrare

Bifati "Livrare gratuita" si 
apasati butonul "Continua"



6 Metoda de plata

-Selectati una din cele trei metode de plata
-cititi apoi bifati "Am citit si sunt de acord cu "Termeni si conditii" 
-apasati butonul "Continua"



7 Finalizati comanda

Finalizati comanda prin apasarea butonului
In continuare se va deschide pagina de plata



8 Plata cu card

Introduceti datele cardului apoi 
apasati butonul "Autorizeaza"



9 Unde gasiti informatiile cardului

Ce este CVV / CVC și unde se află?

CVV este un cod de securitate din 3 cifre
tiparit pe spatele cardului. 
Acest cod este un element de siguranta suplimentar 
pentru validarea unui card autentic intr-o tranzactie.
Introduceți CVV / CVC din partea din spate a cardului
 dvs.și continuați efectuarea plătiții. 

După ce ati finalizat comanda, veti primi un e-mail de confirmare, 
iar coletul va fi expediat cât mai curând posibil!

Veti primi un SMS pe telefon cu un cod de 

securitate. Introduceti codul primit aici:

Apasati butonul "Confirma"



10 In cazul in care decideti sa renuntati la comanda sau nu ati introdus codul primit prin SMS, veti primi mesajul de mai jos.

Tranzacția dvs. a expirat fără ca vreo sumă de bani sa fie autorizată pe cardul dvs. Iar plata dvs. nu a fost procesată.

In acest caz comanda dumneavoastra fa fi anulata.

Ne puteti contacta pentru a va trimite din nou un link activ pentru plata.


