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Webshop vásárlás folyamata 

 

Kezdeti lépések 

• Írja be a böngészőjébe: victofon.hu 

• Érdemes újabb böngészőt használni a weboldal normál működéséhez. 

(Mozilla, Chrome) 

Telefon és az asztali gép használata esetén a webshop elérése különböző: 

1. Asztali gépen 

• A webáruház menüpontra kattintva érhető el a Webáruház 

• Válassza ki a WEBÁRUHÁZ menüpontot, hogy elérje a termékkategóriát 
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2. Telefonon 

• A bal felső sarokban a 3 vonalra kattintva feljön a menüsor  

• Válassza ki a WEBÁRUHÁZ menüpontot, hogy elérje a termékkategóriát 

 

ELEM VÁSÁRLÁS FOLYAMATA 

1. Kattintson a Hallókészülék elemek, kiegészítők feliratra 

 



 

3 
 

 

2. Keresse meg az önnek megfelelő elemet 

Két opció van a továbblépésre: 

A) OPCIÓ - Az ADATLAP gombra kattint 

 

• Itt elolvashatja a termék leírását. 

• Mennyiség kiválasztása: 

✓ A plusz és mínusz gomb segítségével kiválaszthatja a vásárolni kívánt 
mennyiséget. 

✓ A + jellel növelheti a termék mennyiségét, ha nem csak 1-et szeretne 
vásárolni.  

✓ A – jellel csökkentheti a termék mennyiségét, ha kevesebbet szeretne 
vásárolni. 
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• Termék kosárba helyezése 

A mennyiség meghatározása utána a ’KOSÁRBA’ gombra kattintva kosárba teheti 

a terméket. 

 

B) OPCIÓ - A ’kosár’ ikonra kattintva egyből kosarába helyezheti a terméket. 

 

A kosárba helyezést követően két lehetősége van: 
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A) opció: VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA: tovább vásárolhat és más termékeket is 

kosarába helyezhet. 

 

B) opció: TOVÁBB A KOSÁRHOZ gombra kattint 

Megnézheti, hogy mit helyezett a kosarába, amit meg tud majd vásárolni. 

 

Mennyiségek, termékek módosítása 

✓ A + jellel növelheti a termék mennyiségét, ha nem csak 1-et szeretne 

vásárolni.  

✓ A – jellel csökkentheti a termék mennyiségét, ha kevesebbet szeretne 

vásárolni. 

✓ A kuka ikonnal, ami az összeg mellett található, törölheti a kosárból a 

terméket, ha mégsem szeretné megvásárolni azt. 
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A kosár ikonra kattintva (jobb felső sarok) bármikor megtekinthetjük a kosárba 

helyezett termékeket (Kosár tartalma) 

 

A ’Rendelés összesítő’-nél (jobb oldali kék doboz) látható, hogy mennyi a termék 

nettó ára, az áfa és a bruttó ára. Ebben még szállítási vagy utánvét költsége nincs, 

hiszen a szállítást és a fizetést csak később határozzuk meg. 
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Itt még van lehetőség a termék mennyiségén módosítani a (+) és a (–) gombok 

segítségével. 

A ’kuka’ ikon segítségével (a termék ára mellett) pedig törölhető a kosárból a termék. 

 

VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA: további termékeket helyezhet a kosárba. A gomb 

megnyomásával a termékek főmenübe kerül vissza, ahol folytathatja a vásárlást.  
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VÁSÁRLÁS MEGKEZDÉSE: kattintsunk erre, ha kiválasztottunk minden 

megvásárolni kívánt terméket és fizetni szeretnénk  

 

REGISZTRÁCIÓ VAGY VENDÉGKÉNT TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS 

VÁSÁRLÁS VENDÉGKÉNT 

Regisztráció nélkül is van lehetőség vásárolni az oldalon. Ebben az esetben 
kattintsunk a VÁSÁRLÁS VENDÉGKÉNT gombra. 

Ebben az esetben nem lesznek lementve az adatai és a következő vásárlás esetén 

újra meg kell adnia azokat. (pl. szállítási cím, számlázási cím stb.) 
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VÁSÁRLÁSI ADATOK MEGADÁSA 

Adja meg az alábbi adatokat: 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

• Vezetéknév, keresztnév 

Regisztrálok kis négyzetbe kattintva (pipa elhelyezése) Vásárlás közben is van 

lehetőség regisztrálásra. Ebben az esetben egy jelszót is meg kell adnia, amivel be 

tud majd lépni. 
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SZÁLLÍTÁSI MÓDOK MEGADÁSA  

Két lehetőség közül választhat:  

✓ Személyes átvétel (1068 Bp. Szondi u. 98/A) vagy 

✓ Házhozszállítás 

 

Szállítási mód kiválasztása során kattintson a megfelelőre. A sikeres kiválasztás 

esetén piros színű lesz a kiválasztott elem, és egy pipa jelenik meg meg a 

kockában. 

SZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ADATOK 

Amennyiben a szállítási cím és a számlázási címe megegyezik, egyszerűen jelölje ki 

a ’Számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal’ előtti négyzetet. 
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Ha megjelöli, hogy a ’ Számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal’, a 

szállítási adatok eltűnnek és csak a számlázási adathoz kell megadni a pontos 

adatokat. 

Az irányítószámot megadva egyből feljön a megfelelő város, amit csak ki kell 

választania, így a várost már nem kell Önnek beírnia. 

Kötelező megadni: Közterület neve: utca neve; Közterület típusa: utca, tér, út stb. 

(legördülő listából, a kis nyílra kattintva tudja kiválasztani, Házszám 

 

FIZETÉSI MÓDOK 

Két féle fizetési mód közül választhat: 

A szállítási módhoz hasonlóan válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot. A 

kiválasztás sikerességét a piros szín és a pipa jelöli. 

Online bankkártyás fizetés: A bankkártyás adatok és a fizetés külső közvetítő cégen 

keresztül (SixPayment) történik, teljesen biztonságosan az ő online felületükön. A 

bankkártya adatai a birtokunkba nem kerülnek, nem látjuk őket. 
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Utánvét:  

Fizethet a vásárlást követően. Ebben az esetben az alábbi lehetőségei vannak: 

• Személyesen készpénzben a központi audiológiánkon 

• GLS futárnál: bankkártyával vagy készpénzben 

FONTOS: GLS futárnál történő utánvétes fizetés esetén 300 Ft-ot számolunk fel az 

1100 Ft-os szállítási költség mellé. Ezért amennyiben van rá lehetősége válassza az 

online bankkártyás fizetést.  

 

MEGJEGYZÉS 

A rendelés kapcsán bármilyen információt szeretne közölni, azt beírhatja a 

Megjegyzés részhez. 

 

FONTOS: a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező, ha nem tölti ki, nem fog tudni 

továbblépni.  

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA 

Ha kitöltötte és ellenőrizte az adatokat, fogadja el a vásárlási feltételeket és az 

adatkezelési tájékoztatót. Ezt az előtte lévő négyzet kattintva teheti meg. 
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FONTOS: a mennyiségen és a termékeken már csak itt tud változtatni, így azokat 

körültekintően ellenőrizze! 

 

RENDELÉS ÁTTEKINTÉSE 

 

Itt újra átnézheti összesítve az egyéb adatokat. A piros ceruza a kis négyzetben ikonra 

kattintva módosíthatja még az alábbiakat: átvétel, fizetés, szállítási, számlázási 

adatok, megjegyzés. A terméket (típus, ár) itt már nem módosíthatja. 



 

14 
 

 

VÁSÁRLÁS BEFEJEZÉSE 

a ’VÁSÁRLÁS BEFEJEZÉSE’ gombra kattintva véglegesítheti/adhatja le a rendelést.  
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Sikeres vásárlás esetén az alábbi oldalra kerül: 

Itt láthatja a rendelése azonosítóját. E-mailben pedig rövid időn belül megérkezik a 

visszaigazoló e-mail a rendelésről. 

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

Amennyiben szeretne regisztrálni, kattintson a jobb felső sarokban lévő ikonra 

(emberke egy bevásárlószatyorral)  

ELŐNYE: elmenti a rendszer az adatait, így következő vásárlásnál csak ki kell 

választania és nem kell újra megadni. 
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WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ fülre kattintva tud regisztrálni. 

• Adja meg az e-mail címét 

• Adja meg a jelszót, amivel be szeretne lépni (kétszer) 

• A jelszóban szerepeljen: nagybetű, kisbetű, szám, minimum 6 karakter  

• Fogadja el felhasználási feltételeket, és az adatvédelmet (kipipálandó mezők) 

• Kattintson a REGISZTRÁCIÓ gombra 

 
• Sikeres regisztráció esetén az alábbi üzenetet kapja 

 

• Sikeres regisztráció esetén kap egy aktiváló e-mailt 

• Kattintson az emailben található gombra regisztrációja megerősítéséhez és 

oldalunk funkcióinak használatához. (rövid időn belül meg kell érkezzen) 

• Ha nem kapott e-mailt,  

o ellenőrizze a SPAM mappát 

o győződjön meg róla, hogy helyes e-mail címet adott meg 

o jelezze a rendeles.victofon@gmail.com e-mail címen vagy hívjon 

minket a +36302081409 telefonszámon hétköznap 8:00-14:00 között. 

  

mailto:rendeles.victofon@gmail.com
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BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKÉNT 

• Kattintson a jobb felső sarokban lévő ikonra (emberke egy bevásárlószatyorral) 

• Kattintson a WEBSHOP BEJELENTKEZÉS fülre 

• Adja meg az e-mail címét és írja be a regisztrációnál megadott jelszavát 

• Kattintson a bejelentkezés gombra 

 

 

 


