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Το έργο EduWeb χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2. Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Αρχικά, για να συνδεθούμε στον λογαριασμό
μας επιλέγουμε Sign in.
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Προτού προχωρήσουμε σε αγορά
καταχωρούμε την πιστωτική μας κάρτα.
Για να γίνει αυτό επιλέξετε το:

1

3
Για να παραγγείλουμε ένα προϊόν που έχουμε εντοπίσει
συμπληρώνουμε την ποσότητα, όπως επίσης και τις
επιλογές αποστολής και στη συνέχεια επιλέγουμε Add to
cart.
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Για να δούμε τι έχουμε επιλέξει και βάλει στο καλάθι μας
πατούμε πάνω δεξιά το Cart.
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Για επιβεβαίωση της αγοράς
και υποβολή της παραγγελίας επιλέγουμε:

6
Στο επόμενο στάδιο καλούμαστε να καταχωρήσουμε
στοιχεία παραλήπτη του αντικειμένου (όνομα, διεύθυνση,
τηλ. κ.λπ.).

ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2
ΠΟΛΗ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΑΧΙΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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7
Στο τελικό στάδιο καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα
στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας.

8
Προτού υποβάλουμε την τελική παραγγελία ελέγχουμε
ξανά όλα τα στοιχεία που έχουμε υποβάλει μέσω της
επιλογής : You can review the order before it’s final.

9
Ελέγχουμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο
για παραλαβή μηνύματος από το Amαzon
με όλα τα στοιχεία της αγοράς που έχουμε
κάνει!
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