
Osztott redőnyöket hogyan rendeljük a webáruházban:  

Segédlet a rendelés Önálló leadásához! 

 

1. ESET 

Amennyiben mindkét része az osztott redőnynek sima (azaz szúnyogháló 
nélküli), vagy mindkét fele KOMBI (azaz szúnyoghálóval kombinált).  

- Kérem válassza ki a megfelelő típusú redőnyt, kattintson a képre, hogy 
megjelenjen a részletes termékleírás és szélesség és magasság megadása 
lehetőség, 

- válassza ki a gurtni, vagy zsinór elhelyezését az osztott redőnynek 
megfelelően, Pl.: Gurtni, osztott redőny két szélén, gurtnis, osztott redőny jobb-jobb 
oldalon ... stb,  

- válassza ki az "osztott redőny" lehetőséget, (amennyiben nem kerül 
kiválasztásra ez az opció utólagosan mi beállítjuk, mert ezzel vásárolja meg az 
osztás felárát. Ennek hiányában nem tudunk osztott redőnyt küldeni alapárban!) 

- adja meg a szélességi és magassági méreteket,  

- helyezze kosárba a terméket.  

- Minden megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésést követően kezdje el a 
megrendelési folyamat véglegesítését a megrendelés gombbal.  

- Regisztráció, vagy anélküli vásárlási lehetőség kiválasztását követően,  

- adja meg az adatait, a szállítási és fizetési opciók közül válasszon,  

- majd a harmadik pontban a megrendelés összegzésének végén megjelenik 
egy megjegyzés rovat. Ebben a rovatban tüntesse fel, hogy az osztást hogyan 
kéri a redőnynél.  

Pl.: az osztott redőnynél középre kérem az osztást, vagy 

belülről nézve, balról 60 cm-re kérem az osztást, vagy 

kívülről nézve, balról 60 cmre kérem az osztást.  

  



 

2. ESET 

Amennyiben egyik fele az osztott redőnynek sima (azaz szúnyogháló nélküli), a másik fele 
KOMBI (azaz szúnyoghálóval kombinált).  

A.) Kérem válassza ki először a SIMA redőny típust, kattintson a képre, hogy megjelenjen 
a részletes termékleírás és szélesség és magasság megadása lehetőség, 

- válassza ki a gurtni, vagy zsinór elhelyezését az osztott redőnynek megfelelően, Pl.: 
Gurtni, osztott redőny két szélén, gurtnis, osztott redőny jobb-jobb oldalon ... stb,  

- válassza ki az "osztott redőny" lehetőséget, (amennyiben nem kerül kiválasztásra ez az 
opció utólagosan mi beállítjuk, mert ezzel vásárolja meg az osztás felárát. Ennek hiányában 
nem tudunk osztott redőnyt küldeni alapárban!) 

- adja meg a szélességi és magassági méreteket, (csak a SIMA redőny részre vonatkozóan, a 
megfelelő méretben) 

- helyezze kosárba a terméket.  

B.) Kérem válassza ki másodszor a KOMBI redőny típust, kattintson a képre, hogy 
megjelenjen a részletes termékleírás és szélesség és magasság megadása lehetőség, 

- válassza ki a gurtni, vagy zsinór elhelyezését az osztott redőnynek megfelelően, Pl.: 
Gurtni, osztott redőny két szélén, gurtnis, osztott redőny jobb-jobb oldalon ... stb,  

- ebben az esetben az alapáras variációt válassza, mert a SIMA redőny résznél megfizeti 
az osztott redőny felárat.  

- adja meg a szélességi és magassági méreteket, (csak a KOMBI redőny részre 
vonatkozóan, a megfelelő méretben) 

- helyezze kosárba a terméket.  

C.) Minden megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésést követően kezdje el a 
megrendelési folyamat véglegesítését a megrendelés gombbal.  

- Regisztráció, vagy anélküli vásárlási lehetőség kiválasztását követően,  

- adja meg az adatait, a szállítási és fizetési opciók közül válasszon,  

- majd a harmadik pontban a megrendelés összegzésének végén megjelenik egy 
megjegyzés rovat. Ebben a rovatban tüntesse fel, hogy az osztást hogyan kéri a 
redőnynél.  

Pl.: az osztott redőnynél középre kérem az osztást, vagy 

belülről nézve, balról 60 cm-re kérem az osztást, vagy 



kívülről nézve, balról 60 cmre kérem az osztást.  

 


