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5. Strony 
informacyjne



4. Asortyment np. po kliknięciu w „Elektromagnesy” rozwinie się podkategoria i po 
kliknięciu w np. „DELPHI” pokażą się wszystkie elektromagnesy 
DELPHI



FILTRY
Można używać 
różnych filtrów 
celem zawężenia 
wyników 
wyszukania i 
szybszego 
znajdywania części



FILTRY
Aby zastosować 
filtr należy wybrać 
filtr i nacisnąć 
ikonę „zastosuj”. 

4. Asortyment
Można również 
po naciśnięciu i 
kategorii wybrać 
na dole „pokaż 
wszystkie” celem 
przeglądania 
całego 
asortymentu 
danej kategorii



6. Wyszukiwarka po autach
Po wciśnięciu baneru
„zaawansowana 
wyszukiwarka sprężarek” 
ukaże się okno jak obok

Po wybraniu 4 pierwszych 
danych szukania poniżej 
ukaże się tabela z wynikami

Aby szukać sprężarkę należy 
kliknąć numer i sprężarka 
zostanie wyszukana w 
sklepie shop.acauto.pl



3. Logowanie

Po kliknięciu ukaże się okno REJESTRACJA (nowy użytkownik) 
albo LOGOWANIE (użytkownik wcześniej już zalogowany)

LOGOWANIE podajemy login  oraz 
hasło i klikamy „zaloguj się”



Rejestracja. Wypełniamy minimum wszystkie pola z „*”



Rejestracja c.d. 

Dane dostawy INNE
Jeśli chcemy podać inne dane dostawy należy odznaczyć pole 
„wysyłka na inny adres zamawiającego”. Wówczas pola 
poniżej będą edytowalne i należy wprowadzić zmiany

Akceptacja warunków regulaminu
Bez akceptacji nie jest możliwe złożenie zamówienia. 
Akceptacja jest dobrowolna

Zarejestruj konto
Po sprawdzeniu wszystkich danych kliknij w ikonę 
„zarejestruj konto”



KONTO po prawidłowej rejestracji. 



2. Wyszukiwarka na podstawie „DCP32045”. Po wpisaniu numeru w okno wyszukania klikamy ikonę 
„SZUKAJ” bądź wciskamy enter na klawiaturze



2. Wyszukiwarka c.d.
Wyniki wyszukania „dcp32045”



2. Wyszukiwarka c.d.
Wyniki wyszukania „dcp32045”

Nazwa produktu

Dostawca

Dostępność

Cena

Ilość +/-. 
Można klikać albo 
wpisać ręcznie liczbę

Dodaj do koszyka



Karta produktu. Po kliknięciu w konkretny produkt

Poprzedni/następny z wyników wyszukania

Dane jak na poprzedniej stronie w wynikach 
wyszukania

Opis produktu

Inne zakładki produktu



Karta produktu. Po kliknięciu w konkretny produkt c.d.

Po kliknięciu w drugą zakładkę 
albo na dole opisu produktu 
znajdują się produkty powiązane



Możesz zmieniać ilości i dodawać z tego 
miejsca prosto do koszyka



3. Koszyk. Po wybraniu wszystkich produktów możemy przejść do koszyka klikając w kwotę albo „TWÓJ KOSZYK”



3. Koszyk c.d.
Można z tego poziomu:

Zmieniać ilości. +/- kliknięcie albo 
ręcznie zmienić ilość i nacisnąć 
niżej ikonę „Przelicz”

Usuwać rekord naciskając „X”

Opróżnić w całości koszyk

Kontynuować zakupy

Przejść do następnego kroku



3. Koszyk c.d. (dostawa i płatność) 

Można zmienić dostawę i formę 
płatności

Przejdź do następnego kroku



3. Koszyk c.d. (uwagi do zamówienia) 

Sprawdź poprawność danych i 
adresu dostawy

Możesz wprowadzić dodatkowe 
uwagi dla sklepu bądź kuriera



3. Koszyk c.d. (uwagi do zamówienia)  

Poniżej znajduje się 
podsumowanie części 
zamawianych, form płatności oraz 
dostawy



3. Koszyk c.d. (uwagi do zamówienia)  

Po zapoznaniu się z regulaminem i 
prawem do odstąpienia aby 
dokończyć zamówienie należy 
zaakceptować dobrowolnie 
poprzez zaznaczenie tych 2 pól

Klikamy „Zamówienie …”



3. Koszyk c.d. (zamówienie złożone)
Prawidłowo złożone zamówienie zawsze 
kończy się na tej stronie  



Jeśli coś nie działa prawidłowo albo 
państwo szukacie pomocy chętnie jej 
udzielimy
1. info@acauto.pl
2. 22 751 33 54
3. 22 873 83 03
4. 0 795 335 900

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

mailto:info@acauto.pl

