
Prijava, registracija ali oddaja naročila kot gost
Izdelki se v Spletnem centru Merkur naročajo tako, da ustvarite spletno naročilo
z klikom na gumb    V KOŠARICO   . Postopek je enak na strani artikla, kjer je 
možnost  izbire števila izdelkov, ki jih želite dodati v košarico glede na enoto 
mere.

A. Tehnični koraki pri oddaji spletnega naročila

   . Postopek je enak na strani artikla, kjer je z klikom na gumb    

-
-

V desnem zgornjem kotu spletne trgovine se vam pokaže obvestilo o izdeklih, ki ste
jih dodali v nakupovalno košarico. Izbrane izdelke lahko iz košarice odstranitve s 
klikom na    koš         .
Za nadaljevanje nakupa kliknite gumb    NADALJUJ Z NAKUPOM   , kateri vas vrne v 
spletno trgovino.

-

-    , kateri vas vrne v Za nadaljevanje nakupa kliknite gumb    



- V kolikor ste registrirani in prijavljen kot uporabnik    Moj Merkur    lahko v 
spustnem meniju izbirate med nastavitvami (Moj profil, Moji naslovi, Moja
naročila, Priljubljeni izdelki, MKZ Kartica in Odjava.) 

    lahko v V kolikor ste registrirani in prijavljen kot uporabnik    

ZDRAVO,
JANEZ NOVAK

Za pregled izdelkov, ki ste jih dodali v košarico v desnem zgornjem obvestilu 
izberite možnost    PREGLED KOŠARICE

-
1. Košarica

V prvem koraku KOŠARICE imate podatek o Brezplačni dostavi in predvidenem 
roku dostave. Poleg izbranega izdelka je možnost izbire števila izdelkov ali 
odstranitev izdelkov s klikom na    KOŠ         . V kolikor se vam pri spremembi števila 
izdelkov cena le teh ne spremeni samodejno klikni    POSODOBI KOŠARICO    .
Na desni strani je POVZETEK, kjer  imate polje za vnos spletne kode za popust in
 gumb    AKTIVIRAJ    s  katerim izkoristite ugodnost v času trajanja akcije. Prav
tako imate na desni strani  vse podatke o ceni izbranih izdelkov (Cena izdelkov 
brez DDV, Cena izelkov z DDV, Popust ( v kolikor  je na izdelku popust ali spletna
koda), Dostava , Davek) ter skupno vrednost izdelkov z DDV in brez DDv-ja, ki ste
jih dodali v košarico.  

odstranitev izdelkov s klikom na             . V kolikor se vam pri spremembi števila          . V kolikor se vam pri spremembi števila 
izdelkov cena le teh ne spremeni samodejno klikni    POSODOBI KOŠARICO    .

 gumb    AKTIVIRAJ   
-

-



- S klikom na gumb    NAPREJ NA IZBIRO DOSTAVE    vas vodi na naslednji korak
   Dostava  .
S klikom na gumb    NAPREJ NA IZBIRO DOSTAVE    vas vodi na naslednji korak

2.  Dostava
V postopku   Dostave     pod naslovom    NASLOV ZA DOSTAVO    vpišete vse 
potrebne podatke kater potrebujemo za dostavo izdelkov v košarici.
V kolikot ste imetnik Merkurjeve kartice zaupanja označite polje in vnesite številko
kartice in kliknite gumb    POTRDI    .

-

-
kartice in kliknite gumb        .

V postopku        pod naslovom         pod naslovom        vpišete vse 
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Izberite način dostave. Izbrano blago vam dostavimo z načini dostave določenimi v 
Splošnih pogojih poslovanja .
Za izbrano blago vam nudimo dodatne storitve (Klic pred dostavo in Akcije - Dodatne
storitve bele tehnike).
S klikom na gumb   NAPREJ NA IZBIRO PLAČILA    vas vodi na naslednji korak 
    Plačilo    . 

-

   vas vodi na naslednji korak S klikom na gumb   

-

-

3.      Plačilo
V zadnjem koraku nakupa izberemo    Način plačila    in kliknemo gumb    ODDAJ 
NAROČILO   . Vrste plačil so navedene v Splošnih prodajnih pogojih.NAROČILO   

   in kliknemo gumb       in kliknemo gumb    V zadnjem koraku nakupa izberemo    
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B.     Naročilo sprejeto 
Po oddaji naročila se odpre okno    HVALA ZA VAŠ NAKUP!  . Uporabnik oz. kupec po
elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo prejeto v Spletni center Merkur. 
Postopek peklica naročila je opisan na strani    Naročanje   . 

HVALA ZA VAŠ NAKUP!  . Uporabnik oz. kupec poPo oddaji naročila se odpre okno    

Naročanje   Postopek peklica naročila je opisan na strani    

-

C.     Naročilo potrjeno in blago oddano dostavni službi
-

-

V kolikor uporabnik naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Po obdelavi
naročila uporabnik na elektronski naslov prejme obvestilo    Pošiljka oddana dostavni
službi   .
Po prejemu kupnine bomo vaše naročilo zaključili.

naročila uporabnik na elektronski naslov prejme obvestilo    


