Termék megrendelés menete:
Első lépésként kattints a weboldalamon a „MEGRENDELÉS” gombra.
A neved és email címed megadásával ingyen létre tudod hozni a saját
webáruházadat. Ezt nevezzük előregisztrációnak. Ez nem jár semmilyen
vásárlási kötelezettséggel.
Az előregisztráció során az email címeddel tudsz belépni a
webáruházadba.
A www.mydailychoice.com oldalon tudsz belépni a webirodádba.
Az „Affiliate/Customers” menüpontba, akkor tudsz belépni, ha
terméket rendeltél.
A „Pre-Enrollee” menüpont az előregisztrációs belépési felület. Itt csak
az email címedet kell megadnod.

Lépj be a „Pre-Enrolle” menüpontban. Itt az alábbi felületet fogod látni.
Itt meg tudod nézni azt a 4 videót, ahol a cég vezetője beszél. A videók
megnézése előtt állítsd be a megfelelő nyelvet, hogy magyarul hallgasd
meg a videókat.

Előregisztrációs felület:

Termék megrendelés esetén gyere a weboldal aljára. Itt találod meg a
„Shop Now” „vásárlás most” menüpontot. Kattint erre a linkre.

Ezek után tudod kiválasztani a termékeket. Akár egy darab terméket is
rendelhetsz. Amit érdemes választanod az a „Direktori csomag. 100 pont”
vagy az „Executive csomag 200 pont”. Ebben az esetben nagy
kedvezményeket kapsz. A csomag vásárlás esetén te állítod össze annak
tartalmát. A termékek mellett a nettó ára van feltüntetve. A megrendelés
lezárásakor a fizetés előtt fogod látni a bruttó összeget.

A példa kedvéért a „Spray Executive pack”-on keresztül mutatom be a
megrendelés menetét.

Az „Executive csomag” 20 darab sprayt tartalmaz. Láthatod, hogy te
állíthatod össze a csomag tartalmát. Be kell írnod az adott sprayhez a
darabszámot. A legvégén kattints az „Add to cart” gombra.

Ezek után megjelenik a megrendelési listád. Itt még tudsz a
darabszámokon változtatni vagy akár törölheted is a tételeket.

A megrendelési lista alján kettő választási lehetőséged van. A „Continue
Shopping”-ra kattintva tudod folytatni a vásárlást. A „Checkout” gombra
kattintva befejezed a vásárlást. Ekkor fogod látni a végső bruttó árat,
amely tartalmazza a szállítás költségét is.

Ezek után tudod kifizetni a megrendelést.
Az első vásárláskor meg kell adnod több adatot. Gyakorlatilag ezzel
hozzod létre teljes körűen a MyDailyChoice webáruházadat.
Username : Itt kell megadnod azt a felhasználói nevet, amit használni
akarsz a MDC rendszerében.
OwnerShip Name: ide a rendes nevedet kell beírnod
Password: itt kell megadnod a jelszót.

Utána a számlázási címet kell megadnod.
Country : ország
Name : saját neved
Address line1 : utca + házszám
City : Város
State/Province : Megye rövidítése. 2 -3 karakter
Zip / Postal code : Irányítószám

Utána a bankkártya adataidat kell megadnod.
Fontos:
Arra kell figyelned, hogy csak annak a bankkártyájáról lehet kifizetni a
megrendelés összegét, akinek a nevére szól a webiroda.
Amennyiben nincs bankkártyád, akkor hívj fel és megbeszéljük a másik
fajta fizetési módot.

A bankkártya adatokat kell ezek után kitöltened.
Credit Card Type : Ki kell választanod a bankkártya típusát.
Credit Card Number : Itt kell megadnod a bankkártya szereplő számot.
Expiration day: Lejárati idő
Security code : 3 jegyű kód
A „Billing address”-nél megadhatod a szállítási címet. Amennyiben
megegyezik a számlázási címmel, akkor kattints a „Copy Shipping
address-re”
A weboldal alján láthatod a pontos összeget, ami tartalmaz za az áfát.

A megrendelés legalján be kell ikszelni, azaz el kell fogadni a cég
szabályzatait és a megrendelés feltételeit.

A megrendelés ,akkor válik véglegessé, ha a „Continue” gombra
kattintasz. Ebben az esetben az összeget azonnal leemelik a
bankkártyádról. A szállítás 4 -5 napot vesz igénybe, amiről emailben
kapsz tájékoztatást.

2020.04.01 áprilistól a MyDailyChoice rendszer fogyasztóit külön
jutalmazza.
Ezt azt jelenti, hogy úgynevezett „autoship” keretében rendszeresen
vásárolsz, akkor negyedévente a megvásárolt termékek összegéből
kedvezményt add. Ez induláskor 10%. A százalék mértéke minden
negyedévben emelkedik. Egy év múlva ez 30% lesz.
Az „Autoship” megrendelést az első megrendelésed után tudod beállítani.
A 30%-os kedvezménnyel a spray kb 5.000 forintba fog kerülni a CBD olaj
pedig 14.000 forintba. Ezek nagyon kedvező árak.

