
SEGÉDLET A CSAVARDA PLUSZ KFT. CSAVAR WEBÁRUHÁZÁHOZ 

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a csavar webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

1. REGISZTRÁCIÓ 
 
A webáruházban kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak kötőelemeket. A regisztráció egy űrlap 
kitöltésével történik, amely a BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt található REGISZTRÁCIÓ 
gombra kattintva érhető el.
 

A regisztráció során a vevő adatait kell megadni (magánszemélyek nem tudnak regisztrálni):
- vezetéknév
- keresztnév
- email cím
- cégnév, vagy egyéni vállalkozó
- adószám
- telefonszám
- számlázási- és szállítási cím
- jelszó (2x)

A jelszó megjegyeztethető a böngészővel, ha a sütik engedélyezve vannak. Ez a JEGYEZZEN MEG! rublika 
kipipálásával alkalmazható.
A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT elolvasása és elfogadása után klikkeljen a MEHET gombra.  
(regisztrációt megerősítő email nem küld a rendszer így ez által a regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése 
után már rögtön elérhető a felhasználói fiókja).



2. BEJELENTKEZÉS

A BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt a REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓK zónában érhető el a felhasználói 
fiókja. Bejelentkezni a csavar webáruházba a regisztráció során megadott email címével és az ott megadott 
jelszavával tud. Bejelentkezés után láthatja fiók információit az IRÁNYÍTÓPULT oldalon, ahol beállíthatja, 
illetve később megváltoztathatja számlázási-, szállítási címeit, új jelszót választhat, megtekintheti korábbi 
rendeléseit, kedvenceit, számlázási megállapodásait stb.

3. VÁSÁRLÁS A CSAVAR WEBÁRUHÁZBAN

A vásárlás a megvásárolni kívánt csavar megkeresésével kezdődik. Vásárlás közben – kedvezménnyel 
rendelkező vevőink – láthatják az áthúzott nettó alapár alatt a saját kedvezményes nettó darabáraikat. A 
szükséges kötőelem kiválasztására többféle lehetőség is adódik, hogy ezek közül melyiket célszerű választani, 
azt egyebek mellett a csavar tulajdonságai (pl. szabványos – nem szabványos), a rendelés sűrűsége (pl. szűk 
termékcsoport folyamatos rendelése) és a felhasználó jártassága (pl. szakember vagy helyettesítő beszerző) 
befolyásolhatja.

A megvásárolni szándékozott csavar megkeresésének lehetőségei:

1/1. RÉSZLETES KERESŐ

Ez a leghatékonyabb és legcélzottabb keresési lehetőség. Itt megadhatja a keresett csavar DIN vagy ISO 
szabványszámát, minőségét, felületét, átmérőjét, hosszát, menetemelkedését stb. akár többszörös 
választással (szűkítéssel) is. Ez vonatkozik a felületre és minőségre, amit egy listából tud kiválasztani. A 
többszörös kijelöléshez klikkeljen egy jellemzőre, aztán a következő jellemzőre a CTRL gomb folyamatos 
nyomva tartásával. A többi jellemzőre a hozzájuk tartozó mező kitöltésével kereshet.



1/2. Keresés TERMÉKKATEGÓRIA alapján

Ez a módszer talán egyszerűbb, ha áttekinti a termékek rendszerbe szedett csoportosítását. A logó alatti 
menüsorban a főkategóriák – balról jobbra haladva – CSAVAR, ANYA, ALÁTÉT, SZEGECS, MENETES RÚD, 
FÚRÓSZÁR-SZERSZÁM, KÖTÉSTECHNIKA, KEMIKÁLIÁK találhatóak, melyben egyre mélyebbre juthat el a 
keresett csavar termékcsoportig. Ha van alkategória is a csoportban, akkor az a főkategória oldalsávban 
jelenik meg a további termékcsoport szűkítést elősegítvén.



A kiválasztott csavar alkategóriára klikkelve egy lista jelenik meg, ezt hívjuk TERMÉKLISTÁNAK, ahol a 
terméknévre, cikkszámra, vagy a NAGYÍTÓRA kattintva részletesebb információhoz jut a termékről.

(pl. megnézheti az adott csavarból jelenleg mennyi az aktuális készlet) Ezt az oldalt hívjuk a termék 
végoldalának.



1/3. Keresés KÉPES TERMÉKKATEGÓRIA alapján

Ezt a lehetőséget azok számára dolgoztuk ki, akik nem ismerik a csavarokat szabványszám, pontos megnevezés 
stb. szintjén.

Itt, ha a kezdőlapra kattint, akkor 7 képet lát az oldal közepén:  

Csavar, Anya, Alátét, Szegecs, Menetes rúd, Fúrószár Szerszám, Kötéstechnika, Kemiália.

Ha a kategória képek bármelyikére kattint, akkor a legördülő menü mintájára a csavar webáruház betölti a 
kötőelem kategóriába sorolt összes csavar képét és így a kép alapján nyílik lehetőség a keresett kötőelem 
kiválasztására.

 



1/4. Kiválasztás a régebbi rendelésekből

Ehhez a módszerhez egy korábbi rendelés szükséges. A folyamatot utánrendelésnek hívjuk, amit a csavar 
webáruház bal felső sarkában található BEÁLLÍTÁSOK menüpontra kattintva az ÍRÁNYÍTÓPULT oldalon ér el 
a legfrissebb rendelések tételsor legvégén.

4. A termékek kosárba gyűjtése

A fenti termék-kiválasztási eljárások helyes végrehajtása után egy terméklistát kap. A lap tetején láthatja, 
hogy kínálatunkból mennyi kötőelem felel meg a választásának. Az oldalak között a számok segítségével 
lépkedhet, vagy igény szerint megnövelheti az egy oldalon listázásra kerülő tételek számát.



A találati listában kapott termékekről megkapjuk a termék cikkszámát, közvetlenül alatta a megnevezését, 
a második oszlopban a termék mérete és minősége, a harmadik oszlopban a DIN/ISO számát és felületét, 
majd a termék darabára és standard csomagolási egysége található. 

Itt hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a megadott mennyiségek a raktárunkban található termékek jellemző 
csomagolási egységeit mutatja. Bizonyos esetekben a tényleges kiszerelés ettől eltérő lehet. Amennyiben a 
kosárba rakni kívánt csavar mennyisége nem a standard csomagolási egység egészszámú többszöröse akkor 
egy felugró ablakban a rendszer felajánlja a megadott mennyiség közelében levő, választható kerekített 
darabszámokat.

A sor végén szereplő kosárra kattintva kerül be az rendelni kívánt csavar mennyiség a kosarába.
A kosár színeinek jelentése: 

Zöld kosár – a kötőelem raktáron van
Sárga kosár – a csavarból kevés van raktáron maximum 1-2 dobozzal
Piros kosár – a tétel lefogyott 1-2 napos átfutással rendelhető csak

5. Kosár

Amennyiben sikerült minden igényelt csavart a kosárba helyezni, átléphet a következő feladatra, a kosár 
ellenőrzésére. Ehhez a képernyő tetején a sötét sávban levő KOSÁR menüpontra kell kattintania.
Az itt megjelenő lista felépítése gyakorlatilag megegyezik a találati listánál leírtakkal. Szükség esetén még 
megváltoztathatja a mennyiségeket, kitörölhet egy adott vagy akár az összes terméket (KOSÁR ŰRÍTÉSE), 
vagy ha valami hiányzik még, akkor a bal alsó sarokban található VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA gombra kattintva 
új cikkeket kereshet és helyezhet a kosárba.



6. Pénztár

Miután a kívánt csavarokat a kosárba helyezte és leellenőrizte, a pénztárban van lehetősége a fizetés, 
számlázás és szállítási feltételek megadására. A pénztárat bármikor elérheti a felső menüben található 
PÉNZTÁR gomb megnyomásával, avagy az oldalsávban (bal oldali) megjelenő PÉNZTÁR gomb használatával.

EGYÉB MENÜPONTOK A CSAVAR WEBÁRUHÁZBAN
(minden oldal alján találhatóak)

Csavardáról:   rögtön a www.csavarda.hu weboldalra irányít
Oldaltérkép:   az oldalon szereplő összes csavar és kötőelem kategóriák listája
Jogi Nyilatkozat:  a vásárlók jogainak ismertetése, felelősségek meghatározása
ÁSZF:    Általános Szerződési Feltételek
SZMNY:   Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat letölthető formában minden a csavar webáruházban 
forgalmazott kötőelemről
Webáruház segédlet:  Részletes útmutató a webáruház használatához
GYIK:    Vásárlók által feltett leggyakoribb kérdésekre adott válaszok
Kapcsolat:   A Csavarda Plusz Kft. elérhetőségei 


