WITAMY NA STRONIE
Internetowej platformy dystrybucyjnej Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

www.dressler.com.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem internetowej platformy dystrybucyjnej Dressler
Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podczas składania zamówienia będą Państwo zobowiązani do zapoznania się z w/w regulaminem, a
także do jego akceptacji.
1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:
http://www.dressler.com.pl/page/regulamin
2. Stopce znajdującej się na dole strony:
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WYSZUKIWANIE TOWARÓW W BAZIE DANYCH

1) WYSZUKIWARKA – przeszukiwanie całej oferty handlowej



Przygotowany mechanizm umożliwia wyszukiwanie po tytule, autorze, wydawnictwie, EAN-ie
towaru. Wszystkie w/w parametry mogą Państwo wpisać w główne okno wyszukiwarki.
Dodatkowo można skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego „więcej opcji”



Dzięki opcji zaawansowanej mogą Państwo dokładniej określić wyszukiwany towar.
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2) Selekcja prezentowanej oferty:
Oferta handlowa została dodatkowo podzielona na poddziały, prezentowane w 5 głównych
kategoriach:
 OFERTA: lista dostępnych w sprzedaży towarów
 NOWOŚCI: lista ostatnio dodanych do sprzedaży nowości
 ZAPOWIEDZI: lista towarów, które wejdą do oferty sprzedaży w dniu premiery (data premiery
prezentowana jest przy każdym z towarów)
 POLECANE: lista szczególnie polecanych towarów
 BESTSELLERY: lista najlepiej sprzedających się tytułów w ostatnim czasie

3) Sortowanie listy tytułów / wyników wyszukiwania:
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Istnieje możliwość dodatkowego posortowania towarów wg. własnego uznania.
Dostępne są następujące opcje, sortowanie:
- Najlepiej Dopasowanych (sortowanie wyników wyszukiwania, do tych najbardziej
powiązanych z wpisaną w wyszukiwarce frazą).
- Tytuł
- Ostatnio Dodane
- Rok Wydania
- Cena
- Autor
W/w opcje można posortować malejąco / rosnąco.
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SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA DRESSLER.COM.PL

Towar dostępny do sprzedaży na Dressler.com.pl mogą Państwo dodać do koszyka z 3 różnych
miejsc:

1) Listy towarowej (układ poszczególnych boksów), klikając przycisk „Koszyk”
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2) Listy towarowej (układ dużych boksów):
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3) Karty towaru:

Karta towaru zawiera szczegółowe dane towaru. Prezentowana na karcie towaru kwota – to cena
brutto. W przypadku użytkownika niezalogowanego jest to cena detaliczna. W przypadku Klienta
hurtowego to cena hurtowa. Pod ceną znajdą Państwo stosowną informację dotyczącą wysokości
podatku VAT.
Domyślna ilość towaru dodawana do koszyka wynosi 1. Chcąc zamówić większą ilość towaru w polu
tekstowym pokazującym domyślną ilość „1” należy wpisać własną wartość.
Chcąc dodać towary do koszyka klikamy przycisk „KOSZYK”.
Aby dodać towar do schowka (przechowalni) należy kliknąć przycisk „SCHOWEK”.
Opcja dodawania towarów do SCHOWKA jest dostępna wyłącznie dla Klientów zalogowanych,
posiadających zarejestrowane konto w naszej platformie internetowej. Dzięki temu lista towarów
dodanych do SCHOWKA jest dostępna dla użytkownika z dowolnego komputera, po uprzednim
zalogowaniu się do serwisu internetowego www.dressler.com.pl.
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PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI KOSZYKA
Moduł koszyka znajduje się w prawej górnej części witryny internetowej.

Po kliknięciu w wyżej zaznaczoną ikonkę, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę
wyświetlającą aktualną zawartość koszyka np.:

W tym miejscu istnieje możliwość zmiany zawartości koszyka poprzez edycję ilości, usunięcie pozycji
lub wyczyszczenie zawartości koszyka. Zmiany ilości zamawianych towarów mogą być potwierdzane
przyciskiem „Enter” znajdującym się na klawiaturze komputera lub automatycznie po kliknięciu
kursorem myszki w inne miejsce.
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Po kliknięciu w przycisk KUPUJĘ znajdujący się w koszyku, użytkownik zostanie
przekierowany do kolejnego kroku zamówienia: SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA, gdzie zostanie
poproszony o wybór firmy kurierskiej.

Na tym etapie Klient może zmienić również swoje dane dostawy (wpisać nowe, wybrać inne
uprzednio zdefiniowane).
W polu: Uwagi do zamówienia istnieje możliwość dopisania dowolnych uwag/informacji do
Działu Handlowego obsługującego proces realizacji zamówienia.

Dane Twojej firmy:
Adres
Telefon

Klikając przycisk DALEJ Klient przechodzi do PODSUMOWANIA swojego zamówienia.
Podsumowanie zamówienia następuje w cenie hurtowej.
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Dane dostawy:
Adres
Telefon

Dane Twojej firmy:
Adres
Telefon



Kolejny krok to podsumowanie zamówienia. Akceptując Regulamin platformy i klikając w
przycisk zamawiam, zamówienie zostaje wysłane do systemu Sprzedawcy. Na adres mailowy
do korespondencji zostanie dostarczony email potwierdzający przyjęcie zamówienia wraz z
informacjami niezbędnymi do finalizacji zamówienia (lista zamówionych towarów, dane do
faktury, dane do wysyłki, dane do przelewu, dane kontaktowe do działu handlowego).
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Jeżeli transakcja przebiegła prawidłowo, w oknie przeglądarki pojawi się następujący komunikat:

Twój numer zamówienia

W przypadku pytań / problemów podczas składania zamówienia zachęcamy do kontaktu
bezpośrednio z Działem Handlowym: 22 733 50 30 lub internet@dressler.com.pl
Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.Poznańska 91 :: NIP: 525-24-98-568
Zarejestrowano pod nr KRS 0000688140
w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy - XIV Wydziale Gospodarczym KRS

INTERNET: www.dressler.com.pl
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