Palīgs www.ebaypiegade.lv klientiem! Kā iepirkties EBAY!?
1. Solis - reģistrācija un jauna konta izveidošana.
Lai varētu sākt iepirkties, pirmais solis ir reģistrācija. Atverot ebay interneta lapu www.ebay.co.uk, varat piereģistrēties
spiežot pogu Register

Atvērsies logs, kurā būs jāievada:

Eksistējoša e-pasta adrese

Parole
Vārds Uzvārds
Telefona numurs

Tālāk jāspiež poga Register

2. Solis - piegādes adrešu norādīšana un saglabāšana.
No jauna atverot lapu, ievadiet e-pastu un paroli:

Klikšķiniet pogu Sign in

Atveroties lapai, izvēlieties sadaļu Hi, Vārds

Tālāk izvēlieties sadaļu Account settings (konta uzstādījumi)

Izvēlieties sadaļu Addresses (adreses)

Sadaļā Registration address norādiet savu faktisko dzīvesvietas adresi Latvijā!

Sadaļā Primary shipping address norādiet vēlamo Lielbritānijas un/vai Vācijas noliktavas
piegādes adresi, ko atradīsiet, reģistrējoties www.ebaypiegade.lv sadaļā Noliktavas adrese.
Svarīgi!!! Aizpildot informāciju par piegādes adresi*, precīzi jāievēro mājas lapā aprakstītie
adreses norādīšanas principi. Katrā no valstīm adresāta norādīšana atšķiras!

*Paraugs adrešu noformēšanai

3. Solis – pirkuma meklēšana.
Vēlamo pirkumu var meklēt pēc atslēgas vārda, ievadot to meklētājā Search vai atverot kategoriju sadaļu All
categroies.

Kad atrasta vēlamā prece, Jums ir izvēle All listings (visi piedāvājumi), Auction (vairāksolīšana), Buy it now (pirkt uzreiz).
Pie preces būs redzamas divas cenas – pirkuma un piegādes cena. Collection in person – būs atzīmēts gadījumos, ja prece
jāpaņem no pārdevēja un sūtīšana netiek nodrošināta.

Izvēloties sadaļu Auction (vairāksolīšana), Jums ir iespēja piedāvāt savu cenu pārdevējām (tai ir jābūt lielākai par esošo
cenu) un sacensties ar citiem pircējiem.
Laiks līdz izsoles beigām

Šī brīža maksimālā cena

Izteikto piedāvājumu skaits

Norādiet savu cenu
Apstipriniet
piedāvājumu

Ir iespēja arī uzstādīt automātisku cenas palielināšanu, norādot maksimālo cenu, ko esat gatavs maksāt. Sistēma
pakāpeniski palielinās cenu, ja kāds Jūs pārsolīs, līdz norādītajam maksimumam, ko esat norādījis.
Iespēja aplūkot visus izteiktos piedāvājumus un
izveidot savu automātikso cenas solīšanu.

Norādiet maksimālo summu, ko
esat gatavs maksāt.

Par izsoles rezultātiem saņemsiet informāciju savā e-pastā. Ja izsolē esat uzvarējis, bet esat pārdomājis un preci vairs
nēvalaties iegādāties, tad ir iespējams sazināties ar pārdevēju par pirkuma atcelšanu, bet izsoles noteikumi paredz, ka, uzvarot
solīšanā, pirkums ir jāveic.
Kad nepieciešamā prece atrasta, tad, uz tās uzklikšķinot, iespējams izlasīt detalizētāku aprakstu, kā arī noskaidrot, vai
pārdevējs to piegādā uz Latviju, Lielbritāniju, Vāciju vai citām valstīm.

Ja atrasts izdevīgs pirkums, bet vēl neesat pārliecināts, ka vēlaties to pirkt, varat preci pievienot Watch list (aplūkoto
preču saraksts) un izlemt vēlāk, bet, ja esat gatavs veikt pirkumu, tad izvēlieties Buy it now (pirkt tagad). Ja vēlaties iegādāties
vairākas preces, tad sākumā visas var pievienot pirkumu grozam Add to basket (pievienot grozam) un apmaksu veikt vienlaicīgi
visam pirkumam.

4. Solis – pirkuma apmaksa.
Izvēlieties apmaksas veidu. Visērtāk apmaksu veikt ar PayPal vai arī ar kredītkarti. Ja vēl neesat izveidojis savu kontu
PayPal sistēmā, tad to ir iespējams izdarīt, veicot pirkumu (www.ebaypiegade.lv sadaļā Lietošanas pamācība ir
iekļauts apraksts, kā to izdarīt).

Ja apmaksa tiek veikta, izmantojot kredītkarti, norādiet:

Kartes numuru
Derīguma termiņu

Drošības kodu

Vēlreiz pārliecinieties, ka ir norādīta pareizā piegādes adrese!

Ja visa informācija ir pārbaudīta, tad klikšķiniet Confirm and pay (apstiprināt un maksāt)

Pirkums ir veikts! Tālāk ir nepieciešams pirkumu reģistrēt savā klienta kontā www.ebaypiegade.lv kā norādīts lietošanas
pamācībā. Sekojiet pasūtījuma piegādes statusiem un gaidiet ziņu par piegādi jau tuvākajā laikā!

