
Hogyan tudok rendelni? 

A weboldalon szereplő árak, képek és információk csupán tájékoztató jellegűek és nem minősülnek 

konkrét ajánlattételnek! A megrendelés kizárólag a VortexFoto Kft. ügyintézőjének a visszajelzése után 

tekinthető visszaigazoltnak! Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk! 

 

1. Regisztráció: 

Az áruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt vásárolhatnak. Ha Ön rendszeres vásárló, 

vagy előreláthatólag több alkalommal fog vásárolni, érdemes regisztrálnia magát. Ha regisztrált vásárlóvá válik, 

vásárláskor nem kell személyes adatait újra megadni, azt a rendszer magától kitölti, ezáltal a vásárlás gyorsabbá 

válik. Az adatok kitöltése értelemszerű. 

A végén olvassa el, és jelölje be az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat. a regisztráció csak akkor 

lehetséges, ha Ön kitöltötte a kötelező adatmezőket, és elolvasta az üzleti feltételeket és a vásárlási 

információkat. Ha a regisztráció sikeres, kapni fog egy e-mailt, amelyben tájékoztatjuk a regisztráció 

sikerességéről, illetve, ha szükségesnek tartja, amelyben akár le is mondhatja a regisztrációt. 

A rendszer regisztrációkor automatikusan be is lépteti a felhasználót, ekkor külön belépésre nincs szükség. A 

regisztrációs adatok módosítására belépés után van lehetőség az Adatmódosítás menüpont alatt. Itt minden 

adatot módosíthat, ha adataiban változás állna be. A rendelés folyamán később is bármikor bejelentkezhet, vagy 

regisztrálhat. 

 

2. Belépés: 

A regisztráció során megadhatja e-mail címét, és jelszavát, amelyet a baloldalon lévő Bejelentkezés panelen 

tehet meg, majd alatta a Belépés gombra kattintva tud bejelentkezni a rendszerbe. 

 

3. Jelszóemlékeztető: 

Ha elfelejtette jelszavát, gépelje be az adatbeviteli mezőbe a regisztráció során megadott e-mail címét, és erre az 

e-mail címre kiküldjük jelszavát. 

 

4. Kilépés: 

Ha Ön regisztrált felhasználóként belépett a rendszerbe, kérjük minden belépés után, amikor befejezte a 

webáruház megtekintését, biztonsága érdekében használja a Kilépés gombot! Ebben az esetben illetéktelen 

személyek nem tudnak hozzáférni az Ön adataihoz (pl. úgy, hogy egy másik személy használja az Ön 

számítógépét). 

 

5. Termékek: 

A termékek kategóriákba vannak rendezve. A megfelelő termékcsoportot a megfelelő kategória nevére kattintva 

tudja megtekinteni.  

A képernyő bal oldalán mindig látható az Ön aktuális pozíciója, amely megmondja, hogy mely 

termékkategóriában tartózkodik éppen. Az árak bruttó árban vannak megadva.  

A termékre kattintva az adott termékről találhat részletes leírást. A termékről részletes specifikáció olvasható a 

leírásban, esetleg képekkel, leírással kiegészítve. 

Ha kiválasztott egy terméket, a „Kosárba teszem” gomb mellett található -/+ segítségével adja meg a kívánt 

mennyiséget, majd a „Kosárba teszem” gombra kattintva a termék az Ön kosarába kerül. Ekkor még Önnek 

semmilyen fizetési kötelezettsége nincs, a vásárlást bármikor visszavonhatja 

A jobb oldalon találja a „Kosár” gombot, amelyre kattintva láthatja a kosárba tett termékek listáját. A részletes 

leírásból a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva térhet vissza a webáruházban lévő termékekhez. 

A kosár tartalmáról állandó rövid tájékoztatást láthat a „Kosár” és a „Pénztár” gomb feletti információs sávban, 

ahol arról tájékozódhat, hogy mennyi darab termék, milyen árban található az Ön kosarában. 



 

6. A kosár tartalma: 

A kosár megmutatja, hogy miből, hány darab terméket, milyen árban választott össze. Lehetősége van a termék 

törlésére a kosárból, ha a választott tétel elején található x jelre kattint. A mennyiséget is megváltoztathatja, ha 

beleírja az új mennyiséget a termék neve mellett, „Mennyiség” oszlopban szereplő adatbeviteli mezőbe, és 

megnyomja a „ Kosár frissítése” gombot.  

Ha befejezte a válogatást, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja fel rendelését. A kosár tartalmát 

megtekintheti bármikor, ha az oldal tetején lévő menüsoron a „Kosár” gombra kattint. 

 A menüpontból bármikor visszatérhet az áruházba, és tovább folytathatja a termékek válogatását. 

Ha Ön a „Kosár” gombra kattint, meg kell határoznia, hogy milyen módon szeretne a megrendelt termékekhez 

hozzájutni, de ezt később a Pénztár menüben még módosíthatja! 

 

7. Rendelés feladása: 

A rendelést bármikor feladhatja a Kosár tartalma mellett lévő „Megrendelés elküldése” gombbal. Az oldal tetején 

láthatja a megrendelésre szánt termékek listáját, minden fontos jellemzőjével együtt. Ha valami nem megfelelő, 

innen a jobb felső sarokban található Kosár gombra kattintva tovább változtathatja megrendelését. Ha a 

kiválasztott termékek minden paraméterével elégedett, töltse ki a rendelési adatokra vonatkozó adatmezőket! Az 

adatok megadása értelemszerű. Ha Ön regisztrált felhasználó, és be van jelentkezve, akkor az adatbeviteli 

mezőkben megjelennek az Ön adatai, amelyeket módosíthat. Ha Ön nem regisztrált felhasználó, de regisztrálni 

szeretne, a Regisztráció gombra kattintva regisztrálhatja magát. Ha Ön regisztrált felhasználó, de nincs 

bejelentkezve, adja meg e-mail címét és jelszavát a baloldal tetején található Bejelentkezés panelen, majd 

kattintson a Belépés gombra. 

Ha mindent ellenőrzött, és megfelelőnek talált, a Minden adat rendben van, kérem „Megrendelés 

elküldése” gombra kattintva elküldheti rendelését. Amennyiben elküldte rendelését, Ön kap egy e-mail-t, amely 

tájékoztatja a rendelés tényéről. Amennyiben meggondolta magát, vagy a rendelést nem Ön adta fel, 

rendelésének módosítását telefonon (06/30/680-4060), vagy e-mail-ben( rendeles@laptopguru.hu ) kell kérnie! 

 

8. Termékek keresése: 

Ha nem tudja pontosan a termék nevét, a kereső segít Önnek megtalálni! 

A kereső baloldalon, az oldal tetején található. A kereső a termék nevében, leírásában, és paramétereiben keres, 

ha egyszerre több feltételt is megad, a sikeres találathoz elég bármely feltétel teljesülése. 

 

Egyéb kérdés esetén a rendeléssel kapcsolatos bővebb információt talál az Általános Szerződési Feltételek 

(ÁSZF) dokumentumban! 
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