ZAMÓWIENIA
PRZEZ STUDIESHOP.BE
PODRĘCZNIK

Come to our new
open house!
A beautiful two-story family home with
three bedrooms

Podręcznik zamówień STUDIESHOP.BE
Oto podręczny przewodnik po naszej stronie, który pomoże Ci poprawnie
złożyć zamówieniena naszej stronie internetowej. Za pomocą przykładów
poprowadzi Cię od rejestracji poprzez wybór pakietów do pozytywnego
zakończenia zamówienia i zapłaty.

1. WYBÓR
LIST KSIĄŻEK
www.studieshop.be
Na stronie głównej studieshop.be
przy pomocy rozwijanych list możesz wybrać
właściwą szkołe, gminę oraz przynależną
listę książek. Przed wybraniem listy
właściwej danemu kierunkowi nauczania,
konieczne jest zalogowanie się. Jeśli nie
posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.

2. LOGOWANIE
LUB REJESTRACJA
Posiadam już konto
Jeśli posiadasz konto możesz się łatwo
zalogować używając adresu e-mail oraz hasła
z LearnID. Jeśli zapomniałeś hasła,
otrzymasz email z możliwością ustanowienia
nowego.

LearnID
jest łatwym i bezpiecznym systemem logowania. Dzięki systemowi masz dostęp do
osobistej przestrzeni klienta, w której możesz śledzić zamówienia,
kontrolować faktury, zgłaszać chęć zwrotu etc. Konto LearnID jest kontem
osobowym i nie jest połączone z określoną szkoła czy kierunkiem nauczania.
Oznacza to, że przy ewentualnej zmianie szkoły nie ma konieczności tworzenia
nowego konta. Założone wcześniej konto jest nadal aktywne.

Tworzenie nowego konta
Jeśli nigdy wcześniej nie składałeś zamówienia na stronie www.studieshop.be
wybierz opcje utworzenia nowego konta.
Wskazówka:
Jako konto e-mail do logowania wybierz adres e-mail, który jest najczęściej
używany w Twojej rodzinie do komunikacji. Uzyskasz wówczas pewność, że

1.
Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność 1.
za poprawność adresu i jego używanie
wszystkie informacje dotyczące zamówień i płatności otrzymasz poprawnie.
przez cały rok.

Dla kogo
będziesz zamawiał pakiety książek
Po zalogowaniu należy wybrać odbiorcę
podręczników. Pełnoletni uczniowie
mogą zamawiać podręczniki dla siebie.
W przypadku uczniów poniżej 18 roku
życia, najlepszym rozwiązaniem jest
złożenie zamówienia przez rodzica lub
opiekuna. Jeśli jednak niepełnoletni
uczeń składa zamówienie, w dalszych
krokach będzie proszony o podanie
adresu e-mail rodzica lub opiekuna.
Po określeniu odbiorcy pakietu książek należy przejść do listy pakietów.
Jest możliwe, że należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie kwadracika.

SUPER
LISTA KSIĄŻEK ZOSTAŁA WYBRANA I REJESTRACJA
ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. MOŻNA TERAZ
ZAMÓWIĆ TWÓJ PAKIET.

Każdy uczeń otrzymuje indywidualną informację. Jeśli składasz zamówienie jako
rodzic, zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz jego daty
urodzenia i adresu e-mail. Każdy uczeń otrzymuje spersonalizowaną informację na
temat swojego pakietu.

3. ZAMÓWIENIE

3.1 Przedmioty
oraz pomoce naukowe
Wszystko
czego uczeń
potrzebuje, zostało
określone przez
nauczycieli z danej
szkoły.
Cały pakiet jest
przedstawiony w
formie czytelnej listy.
Wszystkie
obowiązkowe pomoce
naukowe są
domyślnie
zaznaczone jako "do
zakupu".
Istnieje możliwość
odznaczenia ich, na
przykład gdy książka
była używana przez
starsze rodzeństwo.

Ile
musisz zapłacić?
Wszystkie
ceny są wyświetlone obok tytułów, a suma końcowa jest widoczna przez cały
czas w osobnym okienku z boku ekranu.

3. ZAMÓWIENIE

3.2 Inne przybory szkolne
3.3 E-sklep
Na życzenie rodziców została przygotowana oferta przyborów szkolnych.
Przedstawiamy możliwość zakupu przyborów szkolnych w e-sklepie, co ułatwi
skompletowanie całej wyprawki szkolnej w jednym miejscu bez wychodzenia z
domu.

Ile
musisz zapłacić?
Wszystkie
ceny są wyświetlone obok tytułów, a suma końcowa jest widoczna przez cały
czas w osobnym okienku z boku ekranu.

3.4 Twój koszyk
Kontrola Twojego zamówienia.
Czy znalazłeś wszystko co jest Ci potrzebne?
Przejdź do Twojego koszyka.
Przed zatwierdzeniem, masz możliwość przejrzenia całego zamówienia oraz
dokonania ewentualnych korekt - zmiany ilości egzemplarzy lub usunięcia
pozycji, z których chcesz zrezygnować.

Ile
musisz zapłacić?
Wszystkie
ceny są wyświetlone obok tytułów, a suma końcowa jest widoczna przez cały
czas w osobnym okienku z boku ekranu.

4. KONTROLA
DANYCH
OSOBOWYCH
W kolejnym kroku masz możliwość sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia
swoich
danych osobowych. Sprawdź adres e-mail, adres oraz numer telefonu. Błędy w
danych mogą skutkować niepoprawnym
procedowaniem zamówienia lub zagubieniem go w trakcie transportu.
W przypadku gdy Twoja przesyłka nie zostanie dostarczona z powodu błędnych
danych, jest ona zwracana do nadawcy i konieczne jest ponowne zamówienie
pakietu.

18 LAT? MŁODSZY CZY STARSZY
Jeśli jako uczeń zamawiasz dla siebie, otrzymasz na tym etapie pytanie o Twój wiek.
Jeśli jesteś niepełnoletni, musisz podać aktualny adres e-mail rodzica lub opiekuna.
Umożliwia to przesłanie danych do płatności do Twoich rodziców lub opiekunów.

5. DOSTAWA
I PŁATNOŚĆ
Jeśli, zgodnie z życzeniem szkoły, Twój
pakiet ma zostać dostarczony do
szkoły, nie możesz tego zmienić.
Jeśli szkoła wybrała opcję dostawy do
domu ucznia, możesz podać adres
domowy lub alternatywny adres
dostawy (np. do dziadków)
Adres szkoły nie może zostać podany
jako alternatywny adres dostawy.
Adres zakładu pracy też nie jest
właściwy, ponieważ PostNL dostarcza
przesyłki również poza
godzinami pracy biur lub w weekendy.

Śledzenie przesyłki Kiedy
Twoje zamówienie opuści nasze centrum dystrybucyjne przy pomocy PostNL,
otrzymasz mail z kodem przesyłki, dzięki któremu możesz śledzić przesyłkę online.
Jeśli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem doręczenia, podejmie
próbę pozostawienia przesyłki u sąsiadów. W przypadku niepowodzenia przesyłka
trafi do punktu odbioru w Twojej okolicy.
Paczka będzie tam dostępna przez 1 tydzień. Po upływie tego czasu zostanie
zwrócona do nadawcy, co skutkuje koniecznością złożenia ponownego
zamówienia.

BŁĘDNY ADRES W
przypadku kiedy przesyłka nie może zostać dostarczona z powodu niewłaściwego
alternatywnego adresu (np. adres firmowy) przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy
i należy ponowić zamówienie na stronie www.studieshop.be

Wybor preferowanej metody płatności
Możesz wybrać jedną z metod płatności:
Bancontact, PayPal, karta kredytowa lub przelew. Istnieje również możliwość
płatności rozłożonej na raty (kliknij "meer betaalopties"). Pierwszą ratę należy
zapłacić przy zamówieniu a kolejne są ustanawiane jako zlecenia stałe z podanego
przez Ciebie konta bankowego.
Przy wyborze płatności przelewem, w ciągu 24 godzin od zamówienia otrzymasz od
nas fakturę z formularzem przelewu. Po otrzymaniu Twojej wpłaty, rozpoczniemy
realizację Twojego zamówienia. Płatność przelewem musi być uregulowana w
przeciągu 2 tygodni, po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane
i pojawia się konieczność sporządzenia zamówienia od początku. Jeśli Twoje
zamówienie zostanie automatycznie anulowane zostaniesz o tym powiadomiony.
Po akceptacji Twojego zamówienia, otrzymasz mail potwierdzający zamówienie. Od
tego momentu Twoje zamówienie jest dostępne w przestrzeni klienta na naszej
stronie.

Zamówienie
może zostać zmodyfikowane lub
całkowicie anulowane na stronie
internetowej do
momentu przekazania go do naszego
centrum dystrybucyjnego.

Płatność rozłożona na raty Poniżej
opcji płatności możesz kliknać na link
"meer betalingsmogelijkheden". Możesz tam wybrać opcję rozłożenia
płatności na kilka miesięcy. Indywidualny plan ratalny możesz uzyskać zwracając
się do naszego działu obsługi klienta.

