10 ΒΗΜΑΤΑ για αγορά από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της amazon
ΒΗΜΑ 1Ο
Ανοίγουμε στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου (fylatos.com) τη διεύθυνση του βιβλίου
που θέλουμε να αγοράσουμε.
Κάθε βιβλίο δεξιά έχει αυτό το ενεργό εικονίδιο :

Πατάμε με αριστερό κλικ το εικονίδιο και οδηγούμαστε στην ιστοσελίδα της Amazon.
ΒΗΜΑ 2Ο (δημιουργία λογαριασμού)

Πατάμε με αριστερή κλικ το “sign in” (Βλ. βελάκι)
ΒΗΜΑ 3Ο

Στο βήμα αυτό διαλέγουμε την επιλογή ‘NO, I am a new customer’

Και στην ερώτηση ‘what is your e-mail address’ πληκτρολογήστε το email σας
(hotmail/gmail κ.α)

ΒΗΜΑ 4Ο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως τα ζητήσει και όπως είναι στο παράδειγμα επάνω.

ΒΗΜΑ 5Ο

Πληκτρολογήστε στην μπάρα αναζήτησης τον τίτλο του βιβλίου. Πατήστε με αριστερό κλικ
τον τίτλο του (μπλε).

Παραλείψτε το βήμα 5 επαναλαμβάνοντας το βήμα 1 έχοντας πρώτα δημιουργήσει
τον προσωπικό σας λογαριασμό AMAZON (βήματα 2-4) και οδηγηθείτε στο βήμα 6
απευθείας.
ΒΗΜΑ 6Ο

Επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων και στην συνέχεια πατήστε αριστερό κλικ στο κίτρινο
εικονίδιο ώστε το/τα βιβλίο/α σας να οδηγηθούν στο καλάθι.
ΒΗΜΑ 7ο

Σε αυτό το βήμα βεβαιωθείτε ότι :
1. Ο τίτλος του βιβλίου που επιλέξατε για αγορά είναι ο σωστός
2. Ο αριθμός τον αντιτύπων είναι σωστός.
Αν όλα είναι σωστά πατήστε το κίτρινο εικονίδιο ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία αγοράς
Αλλιώς το γκρι ώστε να αλλάξετε τις παραμέτρους .

ΒΗΜΑ 8Ο

Πληκτρολογείστε όπως στο παράδειγμα επάνω τα στοιχεία αποστολής. Και πατήστε το
κίτρινο πλαίσιο κάτω δεξιά.

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας απαιτείται μια φορά από την στιγμή που θα
δημιουργήσετε λογαριασμό και εφόσον η διεύθυνση αποστολής επιθυμείτε να είναι η ίδια
σε επόμενες αγορές.

ΒΗΜΑ 9Ο

Επιλέξτε την μέθοδο αποστολής. Για φθηνότερα μεταφορικά έξοδα προτιμούμε πάντα την
“standard Delivery” με διάρκεια αποστολής 5-7 ημέρες (εργάσιμες).

Αν αγοράσετε 2 ή παραπάνω αντίτυπα πληρώνετε μεταφορικά μόνο για το πρώτο .
Στην συνέχεια πατάτε αριστερό κλικ στο κίτρινο πλαίσιο δεξιά.
ΒΗΜΑ 10ο

Εισάγετε τα στοιχεία της κάρτα σας.
ΔΕΝ είναι απαραίτητο η κάρτα να είναι πιστωτική! Αγορές γίνονται συνήθως με την κάρτα
που ελέγχουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό στα ATM (VISA), εάν και μόνο ο
λογαριασμός έχει φορτωμένο ίσο η μεγαλύτερο ποσό από αυτό που απαιτείται για την
αγορά.
Στην συνέχεια πατάτε το κίτρινο πλαίσιο πάνω δεξιά.
Στο σημείο αυτό μετά από κάποια λεπτά θα έρθει στο Email σας μήνυμα επιβεβαίωσης της
παραγγελία σας καθώς και δεύτερο email μετά από κάποια ώρα για την πιθανή ημερομηνία
παράδοσης «Estimated delivery day».
Το δέμα θα έρθει κατευθείαν στη διεύθυνση αποστολής ή θα έρθει ειδοποιητήριο με το
οποίο θα το παραλάβετε από το τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα ΕΛΤΑ.

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε και άλλο τίτλο από τον Εκδοτικό μας Οίκο αγοράστε το
ταυτόχρονα ώστε να πληρώσετε μεταφορικά μόνο για το ένα ανεξαρτήτως τον αριθμό των
αντιτύπων.

