Ako vytvoriť objednávku cez webovú stránku TSZ
1) Otvorte webový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome..)
2) Zadajte adresu www.thermosolar.sk

3) V ľavom hornom rohu v časti „Partneri“ kliknite na „Vstup do partnerskej zóny“.
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4) Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na „Prihlásiť“.

5) V ľavej hornej časti pribudne nápis „Objednávkový formulár“. Kliknite naň.
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Ako vytvoriť objednávku cez webovú stránku TSZ
6) Objaví sa tzv. „Objednávkový formulár“. Pre rýchly návod ako objednať kliknite na
symboly +/- pri texte „Ako objednať“.

7) Vyberte si v zozname produktov požadovaný tovar a zvoľte "Pridať do košíka".
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8) Zadajte potrebné množstvo kusov a kliknite na voľbu "Pokračovať".

9) Ak si chcete pozrieť obsah košíka alebo upraviť jednotlivé položky v košíku, kliknite na
symbol +/- pri voľbe "Košík".
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Ako vytvoriť objednávku cez webovú stránku TSZ
10) Zvoľte "Zmazať" pre vymazanie aktuálnej položky alebo voľbu "Upraviť" pre zmenu
objednávaného množstva danej položky.

11) Keď budete s Vašou predbežnou objednávkou spokojný, roztvorte obsah košíka
kliknutím na symbol +/- pri voľbe "Košík" a zvoľte „Objednať“.
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12) Vyplňte miesto dodania tovaru ak sa líši od fakturačnej adresy. Na toto miesto môžete
napísať aj ďalšiu informáciu (napr. v akom sklade si chcete tovar vyzdvihnúť).
(Pozn.: V tejto fáze objednávky je stále možnosť vrátiť sa späť k zoznamu produktov
kliknutím na text „Objednávkový formulár“ v ľavom hornom rohu webovej stránky –
viď. bod č.5).

13) Pre dokončenie objednávky kliknite na tlačidlo „Objednať“.

14) Tým bola Vaša objednávka odoslaná na spracovanie. Po dokončení objednávky sa objaví
nasledujúci nápis
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Ako vytvoriť objednávku cez webovú stránku TSZ
15) Na email Vám príde výpis objednaného tovaru a množstva. Príklad:
Objednávka z webu
-------------------------------Objednávateľ:
Fero Hora
Lesná 12
256 35 Testovce
-------------------------------Konečná adresa dodania (ak sa líši od adresy objednávateľa):
Prosím do skladu v Trenčíne. Ďakujem.
-------------------------------S7001 - NK s výškovo nast. hákmi, rozšírenie o 1 kol. TS 300, 400, 350 - 1 ks
S4019 - Rozširovací súbor (zoskrutkovací) - 2 ks
S7002 - NK s výškovo nast. hákmi, na 2 kol. TS 300, 400, 350 - 1 ks
S1542 - TS 300 - s prírubovými vývodmi - 3 ks
S4111 - Základný súbor (zoskrutkovací) - 1 ks
S3334 - spájací súbor TYP II (pre NK s výškovo nast. hákmi) - 1 ks
S4315 - Dvojvetvová SIJ Regusol so zabudovaným odvzdušňovačom - 1 ks
S4194 - Súbor na prepad kvapaliny z poist. ventila - 1 ks
K3028 - Expanzná nádrž 18 litrov, 10 bar - 1 ks
D4110 - thesol 10 litrov v bandaske - 1 ks
D4111 - thesol 20 litrov v bandaske - 1 ks
B9045 - AZ rúra DN16 (s izoláciou AZ), 30 metrov - 1 ks
F5255 - Sada pripojovacieho príslušenstva na AZ rúry DN16 - 1 ks
K1133 - TS-S 300 RR/SOL dvojvalentný 295 l - 1 ks
K1241 - El. vyhrievacie teleso 2kW TSE 2000W23-PL k bojlerom TS-S - 1 ks
J2087 - Poistný ventil 3/4", 6 bar so spätným ventilom - 1 ks
K4150 - SGC14 - 1 ks
16) Vystavená objednávka bude mailom doručená Obchodnému oddeleniu TSZ, ktoré ju
spracuje, pripraví návrh kúpnej zmluvy a bude Vás informovať o ďalšom priebehu jej
spracovania.
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