Fizetési módok
Jelen leírás a Haldorádó horgászportál webáruházában megrendelet csomagok
kifizetéséhez nyújt segítésget.
Megrendelése leadásakor Ön már kiválasztotta, hogy milyen módon szeretné
kifizetni a csomagot. A lehetséges fizetési módok:
– utánvét
– bankkártya vagy PayPal
Fizetési mód megváltoztatása
Amennyiben a megrendelés leadását követően meg szeretné változtatni a fizetési módot,
keresse a Haldorádó ügyfélszolgálatát az ismert elérhetőségeken: Céginformáció

Megrendelése leadását követően a Haldorádó horgászbolt - az esetleg
szükséges egyeztetést követően - összekészíti az Ön megrendelését és erről email-ben értesíti. A megrendelést ezt követően kell kifizetni.

Utánvétes fizetés
Az összekészítetett csomag hamarosan kiszállításra kerül a GLS
futárszolgálattal. A csomag díját Önnek az átvételkor készpénzben kell
kifizetnie a futárnak.

Fizetés bankkártyával vagy PayPal-lal
1. lépés: fizetés kezdeményezése
Az összekészítetett csomagot a kiszállítás előtt kell kifizetni. Nyissa meg a
megrendelését az értesítő levélben küldött "Kattints ide a csomag díjának
kifizetéséhez" linkre kattintva vagy a Haldorádó horgászportálon a
megrendelései között!
A megrendelés áttekintő oldalán kattintson az alábbi gombra:

2. lépés: bankkártya vagy PayPal számla?
A böngészőben most megjelenik a PayPal oldal, amit biztonságosan, titkosított
internetes összeköttetésen keresztül ér el.
PayPal
A PayPal a legismertebb és legszélesebb körben elterjedt elektronikus kereskedelemre
szakosodott, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi társaság.
Biztonságos a kapcsolat?
Ellenőrizze, hogy a böngésző címsorában https:// kezdettel jelenik-e meg a PayPal oldal

URL címe! A https azt jelenti, hogy titkosított kapcsolaton keresztül éri el az oldalt, Ön
nyugodt lehet, a tranzakció biztonságos.

Itt áttekintheti a megrendelést és válaszhat, hogy bankkártyával vagy PayPal
számlájáról fizet:

A rendelés adatait az oldal tetején látja, alatta bal oldalon a bankkártyás
fizetés, jobb oldalon a PayPal számláról történő fizetés kezdeményezhető.
A továbbiakban a bankkártyás fizetés lépéseit ismertetjük.
Fizetés PayPal számláról
Ha Ön rendelkezik PayPal már számlával, akkor a megszokott módon fizethet: lépjen be
a jobb oldalon, majd számlaegyenlegéből vagy bankkártyájáról fizessen! További
segítésget a PayPal súgójban talál.

Bankkártyás fizetéshez kattintson a bekarikázott linkre!

3. lépés: bankkártyaadatok megadása
A következő oldalon a bankkártya adatokat kell megadni:

Az "Expiration date" után a kártya lejárati dátumát kell megadni, a hónapot a
HH mezőbe, míg az évet az ÉÉ mezőbe.
A "CSC" mezőbe a bankkártya hátoldalán található biztonsági kódot kell írni. A
biztonsági kód az aláírásra szolgáló mezőben látható számsor utolsó 3
számjegye:

Töltse ki a mezőket, majd kattintson alul a "Review Order and Continue"

gombra!

4. lépés: fizetés áttekintése
Megjelenik a "Review your payment" oldal, ahol a tényleges fizetés előtti utolsó
lépésként megjelenik a rendelés összes adata. Ha mindent rendben talál,
kattintson az oldal alján a "Pay Now" gombra!

5. lépés: fizetés nyugtázása
Ha megtörtént a fizetés, akkor egy "Keresztnév, thank you for your payment"
kezdetű oldal jelenik meg, ami a fizetési tranzakció megtörténtét nyugtázza.
Esetleges későbbi hivatkozáshoz jegyezze fel a "Transaction ID:" után látható
tranzakció azonosító kódot vagy a "View Printable Receipt" linkkel
megjeleníthető oldalt nyomtassa ki!
Kattintson a "Return to..." gombra a Haldorádó horgászportálra való
visszatéréshez.
A sikeres bankkártyás vagy PayPal számlás fizetésről a Haldorádó
horgászportál automatikusan értesül és a már összekészített csomagot a
lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak kézbesítésre.

Kérdése van? Elakadt?
Küldjön e-mail-t a horgaszbolt@haldorado.hu címre, szívesen segítünk! Ha a
PayPal oldalon akadt el, esetleg nem érti az épp megjelenő információt,
másolja be az e-mail-be és küldje el nekünk!
Az angol szöveg fordításához hasznos lehet a Google online nyelvi fordítója:
http://translate.google.com/

