
COMO FAZER PEDIDOS ONLINE - GUIA DE USO

Copyright © 2015 JHK Trader S.L, todos os direitos reservados. A empresa reserva-se a opção de alterar a usabilidade e design de Pedido On-line , sem aviso prévio,
sempre procurando  melhorar a qualidade do serviço . Para mais informações contacte o seu revendedor ou delegação habitual ou entrar www.jhktshirt.com   

1. CONSIGA A SUA CHAVE DE ACESSO (LOGIN)

2. ENCONTRE O QUE PROCURA

3. CONFIRMAÇÃO E ENVIO

*No caso em que não haja stock no seu armazém consulte a sua delegação para saber a disponibilidade no armazém central.
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1. *Faça-se cliente da JHK T-Shirt.
2. *Preencha o formulário de Novo Cliente e a pessoa responsável pela 
atendimento ao cliente, irá entrar em contacto consigo, o mais breve 
possível.
 
3. Solicite a sua chave de acesso, com o código de cliente (Cl12345), 
enviando um email a marketing@jhktshirt.com. 
4. Irá receber um e-mail em menos de 24h, se isso não acontecer entre 
em contacto com a seu comercial.
5. Entre através do LOGIN (usuário e password).

Descubra as possibilidades de fazer pedidos online de qualquer lugar em 
qualquer momento. Poderá ver as quantidades disponiveis por cor e 
tamanho de cada modelo. 
Tem 4 formas de procurar dentro do pedido online:: 
Por REFER[ENCIA, PRODUTO, GÉNERO e COLECÇÃO.

Recorde-se em FINALIZAR O PEDIDO, até que não tenha incluído todos 
os artigos, no painel direito, onde mostram os DETALHES DO PEDIDO.
Também pode indicar-nos uma direcção de envio alternativo ou fazer 
qualquer comentário em OBSERVAÇÕES.

NÃO DÁ PARA FAZER PAGAMENTOS ONLINE. 
É um pedido online e quando finalizar o pedido receberá um e-mail 
de confirmação. 
Em menos de 24h (dias úteis) o pessoal do Atendimento ao Cliente, 
entrará em contacto consigo para confirmar todos os detalhes do pedido: 
custos, transporte, tempos e pagamento final.
Ser-lhe-á atribuído um número de envio. 

Os pedidos que derem entrada até as 14h no nosso armazém terão em 
geral um serviço de entrega em 24h.

24H


