
Stran za prijavo v sistem. Tukaj 
vpišete svoje uporabniško ime in 
geslo. Potem lahko dodajate v 
košaro in oddajate naročila. To 
je potrebno, da vas sistem 
prepozna.

Tukaj se vidi vaše 
uporabniško ime s katerim 
ste se prijavili.

Prva stran, če se izgubite.

Tukaj se začne boljši del naše 
spletne trgovine – iskanje po 
obširnem katalogu.

Pogled v košaro – kaj ste nabrali in kakšen 
je popust ter končni znesek za plačilo.

Ta stran je 
namenjena oddajanju 
naročil za polnjenje 
vaših praznih kartuš. 
Predhodno se morate 
prijaviti.

Kje nas najdete…

Na tej strani si 
izberete tiskalnik in 
količino ter barvo 
črnilo, ki ga 
potrebujete. 
Predhodno se 
morate prijaviti.

Ena pomembnejših podstrani – tukaj boste našli zakladnico idej in znanja ter 
napotkov kako polniti kartuše in kako pravilno ravnati z njimi!

Ko naročilo oddate ga boste 
videli na tej povezavi. Tukaj ga 
lahko tudi prekličete, dokler ga 
ne pošljemo.



Če ste pri nas prvič obiščite 
to povezavo – podrobneje je 
obdelana na naslednji strani!

Uporabniško ime, ki 
ste si ga izbrali pri 
registraciji.Vpišete geslo, ki ste si ga 

izbrali pri registraciji.

Če ste pozabili podatke za 
prijavo jih boste tukaj dobili. 
Poznati morate le vaš e-
mail s katerim ste se 
prijavili.



Ko ste končali…

Vpišete samo 
oznake tiskalnika, 
ki jih uporabljate.

Telefonska številka 
na katero vas lahko 
dobimo, če pride do 
nesporazumov glede 
naročila.

Izberete pošto.

Naslov na 
katerega želite 
prejemati 
naročila.

Uporabniško ime.

Ime

Priimek

Geslo in potrditev 
gesla.

E-mail, ki ga uporabljate. 
Odsvetujemo uporabo 
@email.si naslovov, ker so 
nezanesljivi in se nekateri 
maili izgubijo oz. sploh ne 
pridejo.

GSM številka 
za nujne 
primere.



Vpišete iskalni niz in pritisnete enter ali kliknete na gumb Iskanje.

Rezultati:



Izdelki v košari

Višina popusta

Poštnina

Ko končate z nakupovanjem

Za plačilo

Način plačila



Preklic naročila je 
mogoč dokler ni 
odposlan.

Način plačila



Vpišite iskalni niz 
in pritisnite enter.



Izberete znamko tiskalnika.

Izberete model  tiskalnika

Slika vašega tiskalnika

Črnila, ki jih imamo na zalogi za vaš tiskalnik.

Ko končate kliknete na gumb Dodaj v košaro.



Izberete 
znamko 
tiskalnika.

Izberete model  tiskalnika

Označite katere kartuše želite napolniti in kliknite Dodaj v košaro



Priporočite ta izdelek prijatelju – samo vpišete njegov e-mail.

Priporočeni izdelki

Slika izdelka Opis izdelka


