Platforma zakupowa Europapier B2B Shop

Instrukcja pierwszego logowania
europapier.pl

1. Po otrzymaniu wiadomości informującej o utworzeniu konta na platformie Europapier
B2B Shop, prosimy o przejście na stronę internetową europapier.pl i kliknięcie tekstu
„Zaloguj do B2B Shop”.

2.

Aby przejść do strony interesującego nas produktu należy skorzystać z jednego
z poniższych sposobów:
•

Wyszukiwarka u góry strony
Wpisując nazwę produktu lub jego główne cechy, pokażą się podpowiedzi.
Wybieramy produkt, który spełnia nasze kryteria wyszukiwania.
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•

Kategorie produktowe
Przechodzimy do odpowiedniej kategorii produktowej z zakładki produkty
głównej stronie europapier.pl.

3. Na stronie produktowej możemy zapoznać się z opisem produktu, poznać jego
zastosowanie i certyfikaty oraz pobrać karty techniczne.
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4. W dolnej części strony produktowej mamy dostępną listę artykułów. Korzystając
z filtrów, możemy dobrać produkt, który chcielibyśmy kupić.

5. Klikając na listę rozwijaną znajdującą się pod danymi produktowymi, możemy wybrać
jednostkę pakowania, w której chcielibyśmy dokonać zamówienia.

Dla przykładu:
•
•
•

1 opakowanie/ryza Color Copy to 500 arkuszy.
1 karton Color Copy to 2500 arkuszy (5 opakowań/ryz)
1 paleta to 100 000 arkuszy (200 opakowań/ryz lub 40 kartonów)
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6. Aby platforma przeliczyła indywidualną cenę, po wpisaniu ilości, należy kliknąć
w przycisk kalkulatora. Pojawienie się trzech kropek oznacza przygotowywanie
kalkulacji i synchronizacje z naszym systemem zakupowym.

7. Po chwili otrzymujemy indywidualną wycenę na dany produkt. Aby kupić produkt
dodajemy go do koszyka.
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8. Jeśli chcemy zakończyć nasze zakupy, możemy od razu kliknąć na ikonę koszyka lub
na hiperłącze w prawym dolnym rogu strony. Możemy też dalej kontynuować zakupy nasze produkty będą gromadzić się w koszyku. Produkty dodane do koszyka nie są
rezerwowane na tym etapie.

9. Następnie przechodzimy do zawartości koszyka.
10. W koszyku możemy dokonywać zmian – usuwać produkty, zmieniać ilości, wybrać
preferowaną datę dostawy i wiele innych. Szczegółów mogą udzielić Państwa
opiekunowie handlowi.
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11. Klikając przycisk „Przejdź dalej” możemy wybrać jeden z przypisanych adresów dostawy
lub dodać nowy.

12. W dalszych krokach potwierdzamy sposób płatności i metodę dostawy. W przypadku
zmiany domyślnych metod płatności przypisanych w naszym systemie, prosimy
o kontakt z Państwa opiekunem handlowym.
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13. W kolejnym kroku zostaną doliczone opłaty dodatkowe, tj. opłata paliwowa, opłata za
transport (jeśli minimum logistyczne nie zostanie spełnione). Naliczone opłaty są
weryfikowane i ewentualnie korygowane przez opiekunów handlowych.

14. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zamówienia. Złożone zamówienie za
pośrednictwem Europapier B2B Shop zostanie wysłane na Państwa adres email i po
zaakceptowaniu przez opiekuna handlowego przekazane do realizacji. W razie
odrzucenia zamówienia zostaną Państwo o tym poinformowani.
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15. W zakładce „Status klienta” w panelu klienta można śledzić status zamówienia za
pomocą jego numeru, który znajduje się w emailu potwierdzającym. UWAGA: prosimy
o przepisanie numeru bez poprzedzających zer.

16. Jeśli nie można wyszukać nr zamówienia, istnieje prawdopodobieństwo, że zamówienie
nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Państwa opiekuna handlowego. W takiej
sytuacji prosimy o sprawdzenie statusu za kilka minut. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie
prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.
17. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie towar zostanie dostarczony do Państwa na umówiony
termin.

W razie jakichkolwiek uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem
chat’u online, emaila: online@europapier.pl lub pod numerem telefonu 22 356 92 70.
Zespół Europapier Polska
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