
 Как да поръчам онлайн 

  

Кратка инструкция в картинки с малко думи за улеснение на клиентите, работещи със  страницата на Енкканто 

Трейд ООД през настолен компютър/ лаптоп/ таблет или мобилен телефон. 

Страницата е разработена да бъде приятелски настроена към вашия мобилен телефон. 

За по-лесно и ефективно разглеждане  на продуктовата гама ви съветваме да използвате устройства с по-

голям дисплей, за да виждате цялостната информация за продукта. 

А. Поръчка на продукт използвайки компютър/ лаптоп/ таблет 

1. Избери категория на продукта (Гипсокартон) 

 

 

2. Избери под-категория на продукта (Инструменти за шпакловане) 

3. Избери продуктова категория (Ножове за шпакловка) 

 



 

4. Избери продукта, който искаш да закупиш (541025 Parfaitliss нож за шпакловане 25 см ) 

 
 

5. Когато намериш продукта, който ти харесва, добави го в количката чрез натискане на бутон КУПИ 

6. Ако желаете да продължите да пазарувате, можете да се върнете в началната страница и да повторите 

стъпки от 1-5, като при всяко избиране на нов продукт, ще го виждате в „Моята количка“ от дясно на 

екрана.  

7. Автоматично препращане към „Моята количка“ с възможност за преглед и корекции на изпраните 

продукти в нея 

 
 

8. Стойността на заявката към момента на напарвания избор без упоменат адрес на доставка, показва само 

стойността на продуктите без добавената куриерска услуга за София и страната. Само при вземане лично 

на стоката от магазина на Енкканто Трейд ООД в София,  такса доставка отпада от стойността 

на заявката. Тази информация може да бъде добавена в полето „Допълнителна информация“ 



9. Ако имате талон/ или ваучер с код за отстъпка, по обявена акция от Енкканто Трейд ООД за определен 

период можете да го въведете тук в посочената графа – ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМО КОД. Стойността на 

ваучера ще се приспадне от общата стойност на поръчката.  

 

 

10. За да завършите поръчката  си трябва да изберете бутон – ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

11. За да изпратим Вашата заявка се нуждаем от информация, която да ни подадете попълвайки няколко 

полета.  Полетата отбелязани с (* ) са задължителни и не могат да бъдат оставени празни 

 Име и Фамилия 

 Фирма (Име на фирмата и ЕИК № ако желаете да бъде издадена фактура) 

 Държава (България)  

 Адрес: офис на ЕКОНТ в близост до Вас 

 Град 

 Област  

 Пощенски код 

 Телефонен номер 

 Електронен адрес / емайл 

 Коментар ( можете да посочите име на офис на Еконт в близост до Вас или коментар за 

важността на доставката) 



 

 

12. След направения избор  на град и област ще бъде добавена стойност на транспортната услуга (куриерска 

фирма Еконт, доставка с услуга „от офис – до офис“)  



 
 

13. Отбелязване с (ꓦ ) за съгласие с „Условията за ползване и пазаруване от страницата“ 

14. Отбелязване с (ꓦ) за съгласие с „Политиката за използване на лични данни“ 

 
15. Не е необходима регистрация, за да направите или завършите Вашата заявка  (Ако вече сте пазарували 

при нас и сте се регистрирали, ще намерите всичките тези данни използвани от предходната ви заявка 

запазени и заредени) 

16. За да изпратите поръчката към магазина е необходимо да изберете бутон – ПОРЪЧВАНЕ 

 

17.  Последната стъпка от поръчката е прозорец с потвърждение за успешно направената от Вас поръчка  и 

номер към нея. 

18. На посоченият от Вас емайл адрес получите автоматично генерирано съобщение с цялостната 

информация за Вашата поръчка с всички данни и коментари които сте въвели в нея и номера,  

автоматично генериран в системата на Енкканто Трейд ООД.  

19. Ако имате нужда да направите корекции  в подадената информация, винаги може да отговорите на 

съобщението или да се обадите на посоченият телефон за помощ в страницата. 

 

 

 

 

 


