Αποκτήστε τώρα
το πιο πλήρες Β2Β
της αγοράς
ανταλλακτικών!

H ΤΕΧΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει αναπτύξει
το ηλεκτρονικό πρόγραμμα express παράδοσης TexnoPower.
Μέσω του προγράμματος η προετοιμασία της παραγγελίας ξεκινάει
τα επόμενα 5 λεπτά από την καταχώρηση της, έχοντας ως στόχο
την ολοκλήρωσή της μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Το TexnoPower συγκεντρώνει δεδομένα από τις μεγαλύτερες αποθήκες
ανταλλακτικών της Ελλάδας, παρέχοντας πλήρη κάλυψη σε κάθε ανάγκη σας
στο χώρο των ανταλλακτικών και λιπαντικών και μάλιστα
σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Βρείτε όλα όσα ψάχνετε σε... 30 δευτερόλεπτα
Το μόνο που χρειάζεται για να βρείτε άμεσα τα ανταλλακτικά σας
μέσω του προγράμματος μας είναι να εγκαταστήσετε και
να ξεκινήσετε τη χρήση του Β2Β, ακολουθώντας
τα επόμενα βήματα.

1
DOWNLOAD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πληκτρολογήστε στον browser σας
τη διεύθυνση www.e-antallaktiko.gr/b2b,
και πατήστε στο σημείο που υποδεικνύουμε για
να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος.
Ακολούθως ξεκινήστε την εγκατάσταση –
πατώντας “εκτέλεση”.

2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφού επιλέξετε τη γλώσσα εγκατάστασης (Ελληνικά),
συνεχίστε με διαδοχικά κλικ στο κουμπί “Επόμενο”,
αποδεχόμενοι τον προτεινόμενο φάκελο εγκατάστασης
και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (τις οποίες
αν θέλετε μπορείτε να τις αλλάξετε).
Ολοκληρώνετε με κλικ στο κουμπί “Τέλος”,
αφήνοντας επιλεγμένο το κουτάκι
“Εκτέλεση του προγράμματος”.

3
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν τρέξετε για πρώτη φορά το πρόγραμμα
θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε.
Για την ενεργοποίηση θα πρέπει να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο 214 4040240-259 προκειμένου
να σας δώσουμε το απαιτούμενο
εννιαψήφιο κωδικό.

4
ΕΝΑΡΞΗ
Με την εισαγωγή του κωδικού ενεργοποίησης
θα εμφανιστεί το περιβάλλον εργασίας του TexnoPower.
Εκεί θα βρείτε τις βασικές καρτέλες χειρισμού του:
• Αρχική
• Αναζήτηση από αυτοκίνητο
• Άμεση Αναζήτηση
• Ειδικοί Κατάλογοι
• Καλάθι Αγορών
• Ιστορικό Παραγγελιών

5
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένας τρόπος για να βρείτε τα ανταλλακτικά σας
είναι από την καρτέλα “Αναζήτηση από αυτοκίνητο”
Επιλέγετε Μάρκα, Μοντέλο, περίοδο κατασκευής
και από το αριστερό κάθετο μενού που περιέχει
τα υποσυστήματα του αυτοκινήτου, επιλέξτε την
υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει, πχ Λάδι Κινητήρα,
για να δείτε όλα όλα τα σχετικά προϊόντα που είναι κατάλληλα
για το συγκεκριμένο μοντέλο, μαζί με τις τιμές και
τη διαθεσιμότητά τους.
Υπάρχει και δυνατότητα εξειδικευμένων αναζητήσεων, βάσει
αριθμού πλαισίου ή αριθμού κινητήρα, μέσω της καρτέλας
Ελεύθερη Αναζήτηση, ενώ στην καρτέλα Ιστορικό βλέπετε
όλες τις αναζητήσεις που έχετε κάνει.
Για να προσθέσετε ένα προϊόν στο καλάθι αγορών,
κάνε κλικ πάνω του και στο πεδίο Καλάθι ορίζετε
τις ποσότητες που θέλετε.
Καλέστε μας στο τηλέφωνο αν ένα προϊόν σημειώνεται
με κόκκινο x ή χαρακτηρίζεται με τη σήμανση μερική
διαθεσιμότητα.

6
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Στην καρτέλα “Άμεση αναζήτηση” γίνονται
αναζητήσεις για συγκεκριμένους κωδικούς
(Αναζήτηση κωδικού) και για περιγραφές
(Αναζήτηση περιγραφής) προϊόντων (πχ 10w40).
Αν βρεθούν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων
που ταιριάζουν με τον κωδικό που έχει δοθεί,
μπορείτε να πατήσετε το F3 για φιλτράρετε
τα αποτελέσματα, περιορίζοντάς τα.

7
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Η καρτέλα “Ειδικοί Κατάλογοι”
προσφέρει άμεση πρόσβαση
σε δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων
(Λάδια, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες,
βαλβολίνες, πρόσθετα κ.λπ.),
για την άμεση επιλογή τους.
Επιπλέον στο σημείο αυτό θα βρείτε και τις προσφορές μας
σε διάφορα προϊόντα.

8
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Στο καλάθι αγορών εμφανίζονται όλα τα προϊόντα
που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να παραγγείλετε,
μαζί με το σύνολό τους.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε προϊόντα
από το καλάθι ή να αλλάξετε την ποσότητά τους.
Το συνολικό κόστος εμφανίζεται στην κάτω πλευρά
του παραθύρου. Όταν είστε έτοιμοι για την παραγγελία
πατάτε το “Αποστολή” κάτω δεξιά, προσθέτετε αν θέλετε
ένα σχόλιο στην παραγγελία και κάνετε κλικ.
Καλέστε μας στο τηλέφωνο αν ένα προϊόν σημειώνεται
με κόκκινο x ή χαρακτηρίζεται με την ένδειξη περιορισμένη
διαθεσιμότητα

www.e-antallaktiko.gr/Β2Β

Με τις αγορές σας,
μέσω του Β2Β,
κερδίστε
πολλά δώρα
επιπλέον έκπτωση 5%
για ένα μήνα από την ημερομηνία
της πρώτης παραγγελίας σας

214 4040 240 - 259
Γραβιάς 17, Αργυρούπολη 164 51
texno88@otenet.gr |

