Οδηγίες Αγοράς Ηλεκτρονικού Βιβλίου
Βήμα 1:
Βρείτε το βιβλίο που θα θέλατε να αγοράσετε και πατήστε “Add to Cart”, για να το
προσθέσετε στο καλάθι σας. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στο καλάθι με τις αγορές σας.

Βήμα 2:
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε το προϊόν, παρακαλώ πατήστε το X που
βρίσκετε δίπλα από το προϊόν. Για να προχωρήσετε στην αγορά του βιβλίου πατήστε
“Proceed to Checkout”.

Βήμα 3:
Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο CARDET Press πατήστε “Login/Register” και συμπληρώστε τα
στοιχεία σας.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας προτού
προχωρήσετε στην αγορά του βιβλίου. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο
(*) στη σελίδα “Checkout”.

Βήμα 4:
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Μπορείτε να
πληρώσετε μέσω PayPal ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εάν επιλέξετε Paypal βεβαιωθείτε
ότι διαβάσατε και αποδεχτήκατε τους όρους χρήσης της σελίδας (στο κάτω μέρος της
σελίδας) και πατήστε το κουμπί “Proceed to Paypal”.

Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε μέσω μεταφοράς χρημάτων με τραπεζικό λογαριασμό,
επιλέξτε “Direct Bank Transfer”. Αμέσως μετά βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και αποδεκτήκατε
τους όρους χρήσης της σελιδας (στο κάτω μερος της σελίδας) και πατήστε το κουμπί “Place
order”.

Αυτόματα θα λάβετε email επιβεβαίωσης στο προσωπικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, το οποίο θα σας παραπέμπει να στείλετε email στο press@cardet.org
ζητώντας τις πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού του CARDET, για να μπορέσετε να
προχωρήσετε στην πληρωμή της αγοράς σας.

Βήμα 5 (Ισχύει μόνο για πληρωμή με Paypal):
Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο PayPal, μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά των
προϊόντων σας, επιλέγοντας “Pay with my PayPal account” και συμπληρώνοντας το
email και τον κωδικό σας.
Αν δεν έχετε λογαριασμό στο PayPal, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο “Create a
PayPal Account” για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό PayPal. Στη συνέχεια,
πατήστε “Continue” για να προχωρήσετε στην αγορά των προϊόντων.

Βήμα 6 (Ισχύει μόνο για πληρωμή με Paypal):
Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής πατήστε “Return to CARDET LTD”, για να επιστρέψετε
στη σελίδα του CARDET Press.

Βήμα 7 (Ισχύει μόνο για πληρωμή με Paypal):
Αφού ολοκληρωθεί η αγορά θα λάβετε email με την παραγγελία σας και το σύνδεσμο για να
κατεβάσετε το βιβλίο. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει email, ελέγξτε το φάκελο με τα
ανεπιθύμητα emails.

Μπορείτε, επίσης, να δείτε και να κατεβάσετε τα βιβλία που έχετε αγοράσει πατώντας “My
Account”. Πατήστε “View” και αμέσως μετά “Download file: Click here” για να το κατεβάσετε.

