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Bevezető 
Kedves Ügyfelünk! 

Ezt a webshop felhasználói útmutatót Neked hoztuk létre, még pedig azzal a céllal, hogy könnyebben és 

hatékonyabban használd az weblapunkat. Megismerkedhetsz az oldal alapfunkcióival, de bemutatjuk azokat 

a funckiókat is, amikről eddig talán nem is tudtál, pedig már régóta rendelkezésedre álltak és nagy 

segítségedre lehetnek! Ebben a kézikönyvben többek közt megismerkedhetsz a rendelés leadásának 

menetével, amit akár regisztráció nélkül is megtehetsz! Amennyiben úgy döntesz, hogy regisztrálsz, kérlek 

válaszd ki, hogy magánszemélyként, vagy cégként teszed meg. Céges regisztrálás esetén fontos, hogy egyéb 

kötelező adatok mellett az adószámot is meg kell adni. Bejelentkezés után a termékoldalakon láthatod a 

kedvezményes kereskedői árakat. Abban az esetben, ha a kézikönyv elolvasása után további kérdésed van, 

kérlek keresd munkatársainkat!  

 

Remélem sikeres és éveken át tartó közös munka vár ránk a jövőben! 

 

EUROKOMAX KFT.  
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1. Felhasználói fiók 

1.1 Regisztráció 

Webshopunkban az egyszerűbb és gyorsabb rendelés leadás érdekében fiók regisztrálására van lehetőség. A 

jobb felső sarokban található ikonra kattintva érheted el a regisztrációs oldalt. Regisztráció első lépéseként 

ki kell választanod, hogy Magánszemélyként vagy Cégként (Partnerként) szeretnél regisztrálni. A választás 

után meg kell adni a kötelezően kitöltendő adatokat. Amennyiben valaki Cégként (Partnerként) regisztrál, 

kötelező megadni az Adószámot is. Rendelés során lehetőség van regisztráció nélküli, villámgyors vásárlásra 

is, azonban ha ezt az opciót választod a rendszer nem jegyzi meg az adataid, és egy esetleges jövőbeni 

rendelésnél azokat újból meg kell adni. 

Kötelezően kitöltendő mezők: 

• Felhasználónév 

• Jelszó 

• Jelszó megerősítés 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

• Számlázási adatok (Név, Irányítószám, Település, Cím) 

• Szállítási adatok (Irányítószám, Település, Cím) 

• Adószám (Cégek esetében) 

 

Felhasználási feltételek elfogadása (a dokumentum ITT olvasható) 

Adatvédelmi irányelvek elfogadása (a dokumentum ITT olvasható) 

 

 

 

https://eurokomax.hu/altalanos-vasarlasi-feltetelek
https://eurokomax.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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1.2 Bejelentkezés 

 

A bejelentkezés oldalt a webshop jobb felső sarkában található ikonra kattintva érheted el. Bejelentkezésnél 

a Regisztráció során megadott Felhasználónév és Jelszó megadásával léphetsz be. Ha elfelejtetted jelszavad, 

a Bejelentkezés oldalon kattintson az ’Elfelejtette jelszavát?’ linkre. Amennyiben elfelejtetted jelszavad, a 

felhasználó neved és e-mail címed megadásával igényelhetsz újat. A megadott e-mail címre érkezett linkre 

kattintva kezdheted meg a jelszóváltoztatást. Amennyiben nem emlékszel az e-mail címre vagy felhasználó 

nevre, kérlek, keresd webáruház ügyfélszolgálatunkat. 

 

 

 

 

 

1.3 Fiók adatok 

Bejelentkezés után a jobb felő sarokban található lenyíló ikon segítségével érheted el a következő oldalakat: 

• Adataim szerkesztése 

• Rendelések 

• Élő rendelések 

• Számlák 

• Lejárt számlák 

• Esedékes számlák 

 

Az ’Adataim szerkesztése’ menüpont alatt módosíthatod a regisztráció során megadott adatokat. A módosított 

adatok végleges rögzítése előtt kollégáink felveszik veled a kapcsolatot, és egyeztetnek a módosítani kívánt 

adatokról. 
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A ’Rendelések’ oldalon találod a fiókhoz tartozó összes rendelést. A rendelések között kereshetsz vagy 

szűrhetsz a következő tulajdonságok szerint: 

• Rendelésszám 

• Állapot 

• Dátum 

• Szállítási mód 

• Ügyintéző 

• Kért határidő 

• Cikkszám 

• Cikk megnevezés 

• Rendelés/Ajánlat 

 

Az ’Élő rendelések’ oldalon találod a még nem teljesített rendeléseket. 
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A ’Számlák’ oldalon találod a fiókhoz tartozó összes számlát. A számlák között kereshetsz vagy szűrhetsz a 

következő tulajdonságok szerint: 

• Számlaszám 

• Ügyintéző 

• Dátum 

• Cikkszám 

• Cikk megnevezés 

A ’Lejárt számlák’ oldalon találod a már lejárt, kifizetetlen számlákat. 

Az ’Esedékes számlák’ oldalon találod a jelenleg is élő, fizetésre váró számlákat. 
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1.4 Kijelentkezés 

A jobb felső sarokban taláható ikon lenyílása után a ’Kijelentkezés’ gombra kattintva tudsz kijelentkezni az 

oldalról.  
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2. Rendelési folyamat 
 

 

 

 

 

Amennyiben sikerült kiválasztani a keresett terméket a ’Kosárba’ gombbal tudod hozzáadni a kosárhoz. Ha az 

összes kívánt terméket hozzáadtad a kosárhoz a jobb felső sarokban található kosár ikont lenyitva kattints a 

’Teljes kosár’ gombra. Itt látod az összes kosárhoz adott terméket, illetve a termékek adatait (Termék, 

Cikkszám, Nettó egységár, Nettó összesen, Bruttó összesen, Darabszám). Amennyiben hozzáadtál minden 

terméket, kattints az ’Irány a pénztár’ gombra. Itt lehetőség van bejelentkezésre, regisztrációra illetve 

regisztráció nélküli vásárlásra. A következő lépésekben válaszd ki a számodra megfelelő opciókat. 

• Szállítási módok (Futárszolgálat vagy Vevő jön érte) 

• Fizetési módok (Készpénz, Átutalás vagy Bankkártya) 

• Számlázási/Szállítási cím (minden mező kitöltése kötelező) 

 

A Rendelés rögzítése a ’Megrendelés véglegesítése’ gombbal történik. 
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3. Jogi dokumentumok 
 

 

 
 

 

Az EUROKOMAX Kft. által elérhetővé tett jogi dokumentumokat a webshop láblécében található Általános 

információk oszlopból nyithatod meg.  

Az itt közzétett dokumentumok listája: 

• Adatkezelési tájékoztató (link) 

• GDPR adatvédelem (link) 

• ÁSZF (link) 

• Jogi nyilatkozat (link) 

• Fogyasztóvédelmi tájékoztató (link) 

• Impresszum (link) 

• Vásárlástól való elállási nyilatkozat (link) 

 

 

  

https://eurokomax.hu/adatkezelesi-tajekoztato
https://www.eurokomax.eu/avsz.pdf
https://eurokomax.hu/aszf
https://eurokomax.hu/jogi-nyilatkozat
https://eurokomax.hu/fogyasztovedelmi-tajekoztato
https://eurokomax.hu/impresszum
https://www.eurokomax.eu/elallasi_nyilatkozat_eurokomax.pdf
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4. Főoldal 
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5. Navigáció 

5.1 Fejléc 

A fejlécben találod a Fejléc menüt, telefonos elérhetőségünket, a webshop keresőjét, a bejelentkezés/profil 

gombot, valamint a kosár ikont. A fejlécben található vezetékes, illetve mobil telefonszámainkon kérdés 

esetén könnyen elérheted munkatársainkat. 

 

Keresés 

Amennyiben egy konkrét terméket keresel, akkor közvetlenül írd be annak nevét vagy cikkszámát a jobb felül 

található keresőbe. Miután elkezdted begépelni a keresési kifejezést, látni fogod a javaslatokat, amikre már 

akár a keresőből rögtön rá is kattinthatsz.  
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5.2 Szezonális kalkulátor csempe 

Az adott szezonnak megfelelő segédkalkulátorunkat mindig a baloldali termékkategória fölött találod. 

 

 

 

 

5.3 Termékkategória menü 

A baloldali termékkategória menüben megtalálod a honlapunkon található összes termékkategóriát, beleértve 

a fő- és alkategóriákat. Az egér rávitelével láthatod az összes lenyíló további alkategóriát. 
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5.4 Termékkategória mátrix 

A könnyű navigálás és kezelhetőség érdekében a főoldalon létrehoztunk egy termékkategória mátrixot. Ebben 

a mátrixban található a legnépszerűbb és legkeresettebb termékkategóriáink, így egy kattintással rögtön 

válogathatsz termékeink közül. 

5.5 Termékkategória oldal, adatok exportálása 

 

 

 

 

Minimátrix – itt lehet választani az alkategóriák közül. 

Termékek rendezése – kiválaszthatod, hogy a kategória milyen szempont alapján legyen rendezve. (pl.: Ár, 

lehet csökkenő vagy növekvő sorrendben) 

A ’Szűrt termékek Excel exportja’ gomb segítségével egy kattintással letöltheted a termékkategóriában 

található összes terméket. A letöltött táblázat a következő adatokat tartalmazza: Cikkszám, Megnevezés, 

Nettó ár, Bruttó ár. 

Az ’Összes termék Excel export’ gomb segítségével pedig könnyedén letöltheted a webshopban elérhető 

összes terméket. A letöltött táblázat a következő adatokat tartalmazza: Cikkszám, Megnevezés, Nettó ár, 

Bruttó ár. 
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További adat lekérdezési lehetőségek: 

• API – Az API-n keresztül különböző fontos adatokat érhetsz el, olyanokat, mint például készlettel 

kapcsolatos információk, cikkek tulajdonságai, vagy opciós termékek. A használatával rengeteg időt 

spórolhatsz meg, hiszen elég csak megadni a parancsot, és a munka jelentős részét a szoftver végzi 

el. Lényegében egy kattintással elérheted a szükséges adatokat. Amennyiben érdekel az API 

használata, kérlek jelezd területi képviselődnél, és elküldjük az autentikációhoz szükséges egyedi 

felhasználónevet és jelszót, ezt követően lekérhetővé válnak számodra az adatok. 

• XML feed – Amennyiben nincs lehetőséged a termékadatok lekérdezésére API-n keresztül, úgy az alábbi 

XML feedet bocsátjuk rendelkezésedre: [LINK] (átmenetileg nem elérhető)  

5.6 Lábléc – Social  

Innen könnyen és gyorsan, egy kattintással eléred Facebook és YouTube oldalainkat, melyeket mindenképp 

érdemes követned, hogy ne maradj le a legfrissebb információkról és legújabb videóinkról. 
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6. Termékoldal 
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Készletinfó: 

A cikkszám alatti sorban láthatod a készletinformációt. A készlet állapota a következők lehetnek: 

Rendelésre – Egyes termékeket bizonyos időszakokban csak rendelésre tudunk értékesíteni. Beérkezésről 

kérlek érdeklődj! 

Hamarosan érkezik – A terméket már megrendeltük, a szállítási folyamat megkezdődött. A készletinfó mellett 

feltüntetjük a várható beérkezést is, ammennyiben rendelkezésünkre áll ez az információ. 

n db/Sok – Azonnal elérhető, raktárkészleten lévő mennyiség. 

 

Fülek: 

Cikk leírás: 

Részletes ismertető az adott termékről 

 

Alkatrészek: 

Robbantott ábra és alkatrész lista a termékhez 

Videók: 

Itt találod az adott termékhez tartozó releváns videót vagy videókat 

 

Helyettesítő termékek: 

Jellemzően hasonló árral vagy teljesítménnyel rendelkező gépeket ajánlunk ezen a részen. 

Opciós termékek: 

A termékhez szorosan kapcsolódó tartozékok, egyes esetekben alkatrészek vannak itt felsorolva. 
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7. Letöltések 

• Árlisták – ebben a menüpontban az árlistákat érheted el PDF és XLS formátumban. A legfrissebb 
árlistákat mindig ezen az oldalon tudod letölteni.  

• Katalógusok – itt megtalálod szezonális szórólapjainkat online formában, valamint a gyártók által 
közzétett katalógusokat is. 

• Alkatrészek – az általunk forgalmazott termékek alkatrész listáit és robbantott ábráit éred el, 
gyártók szerint csoportosítva. Ezeket az ábrákat szintén megtalálod az adott termék oldalán, az 
Alkatrészek fül alatt, ahonnan az alkatrészre kattintva rögtön a Kosárba is helyezheted a terméket. 

• Használati utasítások – innen letöltheted a termékekhez tartozó magyar nyelvű használati 
utasításokat. (Csak bejelentkezés után elérhető!) 

• PR csomag – egy PR csomag keretében összeszedtünk minden szöveges és videós tartalmat a 
termékeinkről és a gyártókról. (Csak bejelentkezés után elérhető!) 

 

 

 

  



WEBSHOP ÚTMUTATÓ

 

19 

8. Információk 

• Hírek – ebben a menüpontban találod a híreket, webcikkeket, termékismertetőket, kalkulátorokat, 
segédleteket és még sok, hasznos dolgot. A Hírek menüponton belül a bal oldali sávban láthatod a 
termékkategória szerinti bontást, itt kiválaszthatod a számodra megfelelőt.  

• Rólunk – a Rólunk oldalon röviden bemutatjuk a céget, illetve a cég történetét, illetve arra a 
kérdésre is választ kapsz, hogy miért érdemes minket választanod. 

• Adományaink – az Eurokomax-nál kiemelt fontosságú a jótékonykodás, ezért már a kezdetektől 
fogva próbáljuk minden évben segíteni az arra rászorulókat. Ezen az oldalon megtalálod, hogy 
melyik alapítványokra esett a választásunk az elmúlt években. 

• Cégadatok – ezen az oldalon tájékozódhatsz a legfontosabb céges adatokkal kapcsolatban, mint 
például területi képviselőink neve és telefonszáma, vagy a cég adószáma, bankszámlaszáma. 

• Gyártók – itt olvashatsz egy rövid bemutatást minden egyes általunk forgalmazott termék 
gyártójáról, hogy jobban megismerherhesd őket! 

• Karrier – a Karrier oldalon ismertetjük, hogy miért érdemes nálunk dolgoznod, illetve itt 
tájékozódhatsz aktuális nyitott pozícióinkról. 
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9. GYIK, azaz Gyakran Ismételt Kérdések 

Ebben a menüpontban összeszedtük – és folyamatosan bővítjük – a hozzánk beérkező leggyakrabban 
felmerülő kérdéseket, és ezekre a válaszokat. A menüponton belül kiválaszthatod a számodra éredekes 
termékkategóriát, így könnyen megtalálod az általad keresett kérdést, illetve az ahhoz tartozó választ. 
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10. Kapcsolat 

A Kapcsolat oldalon találod a cég e-mail címét, telefonos elérhetőségeit, a pontos címet, illetve egy 
részletes leírást az ügyfélszolgálat megközelítéséről. 

Munkatársaink folyamatos szakmai képzése kiemelten fontos számunkra, így bármilyen felmerülő kérdés 
esetén keress minket bizalommal akár e-mailen, akár telefonon, szaktanácsadóink állnak 
rendelkezésedre, és biztosan tudnak segíteni. 


