
Jak zrobić zakupy w sklepie ARTiSPA
poradnik dla początkujących internautów

Sklep.artispa.pl posiada klasyczny koszyk, znany także z innych rozwiązań internetowej sprzedaży. Koszyk 
wyświetla się w prawym górnym rogu i jest podświetlony na czerwono, podobnie do większość 
najważniejszych elementów strony. Do koszyka trafiają wszystkie wybrane przez klienta produkty.



W pierwszej kolejności należy wybrać interesującą nas kategorię z menu na górze strony. Dla 
zilustrowania tego samouczka wybraliśmy kategorię „Coverderm”, podkategorię „Kosmetyki  
kamuflujące Coverderm”



Następnie z listy wyświetlonych produktów wybieramy, taki którym jesteśmy zainteresowani. Kliknięcie w 
jego zdjęcie, nazwę lub link „zobacz więcej”, zostaniemy przekierowani na stronę z dostępnymi 
szczegółowymi informacjami na temat produktu.



Po kliknięciu przejdziemy na stronę produktu. Strona produktu oprócz bardziej obszernego opisu (o ile 
takowy jest dostępny) zawiera więcej zdjęć przedmiotu, informację o dostępnych rabatach ilościowych 
oraz informacje o cechach produktu.



Zanim skorzystamy z przycisku „Dodaj do koszyka” należy wybrać atrybut produktu, o ile takowy istnieje. 
Opcje atrybutów znajdują się tuż nad przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Na poniższym przykładzie 
produkt „Coverderm Classic – maksimum krycia” posiada atrybut „Kolor Classic”, zatem przed 
dodaniem produktu do koszyka należy wybrać interesujący nas kolor. Jeśli wybrany przez nas kolor nie 
będzie dostępny, przycisk „Dodaj do koszyka” zniknie, a pod miejscem, w którym był wyświetlany pojawi 
się szary element z informacją, że produkt dostępny na zamówienie.



Po kliknięciu dodaj do koszyka, jeśli nasza przeglądarka obsługuje JavaScript, pojawi się animacja, 
podczas której, produkt z lewej strony przeniesie się do koszyka z prawej u góry. W tej chwili na 
załączonej ilustracji w koszyku istnieje informacja „brak produktów”.



Gdy animacja się zakończy, w koszyku pojawi się wybrany przez nas przedmiot wraz z podstawowymi 
informacjami na temat ceny i rabatów.



Wszystkie te czynności wykonujemy do momentu gdy w koszyku znajdą się już wszystkie interesujące 
nas produkty. Po kliknięciu w czerwony prostokącik koszyk z ilością produktów lub w przycisk „Obejrzyj  
koszyk”, zostaniemy przekierowani do strony z koszykiem, która jest rozwinięciem modułu koszyka z 
topu strony.



Jeśli zdobyliśmy już jakieś nagrody lub wygenerowaliśmy Voucher za punkty lojalnościowe, jest to 
również miejsce do tego by go wykorzystać. Aby to zrobić należy zobaczyć, czy w polu z szarym tłem 
istnieje informacja „Kliknij w nagrodę, z której chcesz skorzystać i zatwierdź przyciskiem "OK"”. Pole to, 
nie tylko informuje o dostępnej nagrodzie ale także wyświetla Twoje dostępne  nagrody w postaci listy. 
Jeśli na szarym polu istnieje tylko miejsce do wpisania nagrody, a nie ma listy nagród do wyboru, oznacza 
to, że albo nie posiadasz jeszcze żadnej nagrody albo nie wygenerowałeś jeszcze Vouchera za punkty 
lojalnościowe, co możesz zrobić po kliknięciu w swoje imię i nazwisko w topie strony, a następnie 
klikając w link „Moje nagrody (punkty lojalnościowe, sponsorowanie, ... ) ”. Jeśli istnieją nagrody będą 
one podkreślone. Po kliknięciu w nazwę nagrody pole „Vouchery” uzupełni się stosownym kodem. 
Zatwierdzamy naszą decyzję przyciskiem „OK”

Po zatwierdzeniu koszyk odświeży się, a do wyszczególnionych cen zostanie dopisana stosowna 
informacja o zastosowanym rabacie.



Po dodaniu rabatu przechodzimy do wysyłki. Pod koszykiem znajduje się pole „Adresy”, w którym 
wybieramy adres dostawy oraz adres, na który wystawiony ma zostać rachunek. Opcja „Użyj adresu  
dostawy jako adresu do wystawienia rachunku” jest włączona domyślnie.



Po wybraniu stosownych adresów przechodzimy do drugiego punktu, którym jest wybranie sposobu 
dostawy.



Po wybraniu interesującego nas przewoźnika, pozostaje opcja zatwierdzenia regulaminu sklepu. Aby 
tego dokonać należy zaznaczyć kwadracik obok „Zgadzam się...”



Zaznaczenie tego pola umożliwi nam wybranie formy płatności i sfinalizowanie zamówienia. Gdy pole 
jest odznaczone, zamiast form płatności wyświetla się komunikat „Proszę zaakceptować regulamin.”

Po wybraniu formy płatności nasze zamówienie jest już sfinalizowane.
Stosowne informacje zostaną także wysłane na maila, który dodaliście Państwo w trakcie 
rejestracji.


