CUM SE PLASEAZĂ O COMANDĂ PE GOMEZ.RO
Intrați pe pagina
produsului
Adăugați produsul
coș

Pentru a plasa o comandă în magazinul online gomez.ro, intrați pe pagina produsului ales de dvs. din
oferta magazinului online gomez.ro.
în Pe pagina produsului ales faceţi clic pe butonul ,,Adaugă în coș’’. Dacă produsul este disponibil, va fi
adăugat în Coș (se va afișa un mesaj că produsul a fost adăugat în Coș). Dacă produsul nu este disponibil
(sau nu este disponibil în cantitatea aleasă de Client) produsul nu va fi adăugat în Coș (sau nu va fi
adăugat în cantitatea aleasă de Client) și se va afișa un mesaj că produsul nu este disponibil sau că nu
este disponibil în cantitatea aleasă de Client (sau un alt mesaj asemănător).
Continuarea
Dacă doriți să continuați cumpărăturile (adică să adăugați în Coș mai multe produse), pe pagina
cumpărăturilor
următorului produs ales faceţi clic pe butonul ,,Adaugă în coș’’ ca să adăugați acest produs în Coș.
Continuaţi până când în Coșul dvs. vor fi toate produsele pe care doriți să le comandați.
Conținutul coșului
și Pentru a vedea conținutul Coșului, intrați în el apăsând clic pe butonul ,,Coș’’ din partea dreaptă-sus. Se
modificarea acestuia
vor afișa produsele care în acest moment sunt în Coșul dvs. (inclusiv cu cantitatea, prețul și reducerea
aplicată prin participarea la programul Gomez Club, dacă participaţi la el).
Aici puteți efectua modificări în Coș:

dacă doriți să ștergeți produsul din Coș, faceți clic pe butonul ,,Şterge’’ de lângă produsul ales,

dacă doriți să modificați cantitatea produsului ales, faceți clic pe butoanele corespunzătoare
pentru a micșora sau a mări cantitatea de lângă produsul selectat, apoi faceți clic pe butonul
,,Recalculează" pentru a efectua modificarea.



Va apărea un mesaj despre actualizarea Coşului şi va fi afişat conţinutul actual al Coşului.

Începerea plasării
comenzii

Dacă produsul nu este disponibil (sau nu este disponibil în cantitatea aleasă de Client), produsul nu va fi
adăugat în Coș (sau nu va fi adăugat în cantitatea aleasă de Client) și se va afișa un mesaj că produsul nu
este disponibil sau nu este disponibil în cantitatea aleasă de Client (sau un alt mesaj asemănător).
Dacă Coșul dvs. este complet, intrați în el, apăsând clic pe ,,Coș’’ în partea dreaptă-sus. Se va afișa
conținutul coșului.
Dacă aveți un cod de reducere/discount/voucher și doriți să îl folosiți la comanda respectivă, introduceți l aici și faceți clic pe butonul ,,Introduce’’. Dacă codul este corect și poate fi folosit la aceste cumpărături
(conform cu regula de folosire a fiecăruia dintre coduri/vouchere) reducerea vă fi aplicată (va fi indicată
valoarea de reducere a prețului, aplicabilă pentru codul/voucherul dvs.). În cazul în care codul nu este
corect veți fi informat.
În partea de jos a paginii faceți clic pe butonul ,,Înainte’’ pentru a începe plasarea comenzii care este
compusă din conținutul Coșului (adică produsele afișate în Coș)
Dacă nu v-ați logat încă la Contul dvs. de Client, puteți să o faceți acum (introduceți adresa de e-mail și
parola, apoi faceți clic pe butonul ,,Login’’). Dacă nu aveți încă un Cont de Client, îl puteți crea acum,
folosind butonul ,,Creează un cont’’. Deţinerea unui Cont de Client nu este însă indespensabilă pentru
plasarea unei comenzi în magazinul online gomez.ro – în acest caz, pe pagina afișată alegeți opțiunea
,,Continuă ca vizitator’’.

Plata și livrarea






Treceți la pasul următor de plasare a comenzii (,,Plata și livrarea’’).
În acest pas alegeți modalitatea de plată și de livrare dorită (modalitățile de plată și de livrare disponibile
pentru comanda dvs. sunt afișate în acest pas, în plus le puteţi găsi aici).
În acest pas, trebuie să furnizați datele dvs. pentru a realiza comanda:

numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, localitatea, codul poștal,
țara), adresa de e-mail și numărul de telefon,

dacă sunteți antreprenor, menţionaţi în plus denumirea firmei și CIF, 

dacă doriți comanda să fie livrată la o altă adresă, marcați acest lucru și furnizați alte date
pentru livrarea comenzii: numele și prenumele destinatarului, adresa acestuia (strada, numărul 
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casei/apartamentului, localitatea, codul poștal, țara), și numărul de telefon al destinatarului.
Furnizarea acestor date personale este voluntară, însă fără aceste date personale plasarea comenzii va fi
imposibilă (iar în cazul nefurnizării unei alte adrese de livrare, nu va fi posibilă livrarea comenzii la o altă
adresă).
În cazul logării la Contul de Client, la completarea câmpurilor obligatorii este posibilă completarea lor
automată cu datele furnizate anterior (în cadrul Contului de Client sau la comenzile anterioare, la care
ați folosit Contul de Client) – în acest scop folosiți butonul ,,Descarcă adresa din’’ și/sau ,,Descarcă
contactul din’’ și selectați datele corecte.
În plus în acest pas puteți scrie comentariile dvs. la comandă (în câmpul destinat acestora).
În acest pas mai trebuie să indicați, că ați luat la cunoștință și că acceptați Regulamentul magazinului
online gomez.ro și să depuneți o declaraţie cu privire la consimţământul necesar pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal. Depunerea unei declarații privind luarea la cunoştinţă și acceptarea
Regulamentului este voluntară, totuși, lipsa unei astfel de declarații face imposibilă plasarea comenzii.
Politica de confidențialitate, care reglementează în detaliu aspectele legate de prelucrarea datelor cu
caracter personal și de consimţământ privind prelucrarea acestora, este disponibilă aici).

Rezumat

Pentru a trece la următorul pas al comenzii ,,Rezumat’’), faceți clic pe ,,Înainte’’ din partea de jos a
paginii.
În acest pas va apărea rezumatul comenzii plasate de dvs., inclusiv: produsele din comandă, prețul
acestora (cu TVA), prețul total de plată, datele dvs. și datele pentru livrarea comenzii, informațiile despre
modalitatea de livrare selectată (și costul acesteia), modalitatea de plată (și costul acesteia ), termenul de
plată, precum și alte informații necesare în cazul încheierii contractului la distanță.
Verificați dacă datele afișate la plasarea comenzii sunt corecte.

Comandă cu obligaţie
de plată

Dacă datele afișate referitoare la comandă sunt corecte, pentru a plasa
paginii, în pasul "Rezumat", faceți clic pe butonul ,,Comand cu obligaţe de

comanda, în partea de jos a
plată’’.

Apăsând butonul ,,Comand cu obligaţe de plată’’ veți plasa comanda afișată în Rezumat și vă veți obliga
la plata sumelor indicate în Rezumat (adică încheierea unui contract la distanță de vânzare a produselor
incluse în comandă în condițile definite în Rezumatul comenzii și în Regulament), sub rezerva excepției
descrise mai jos.
Informațiile despre plasarea comenzii vor fi afișate, iar confirmarea comenzii va fi trimisă la adresa de email furnizată de Client.
Totuși, dacă alegeți metoda de plată a comenzii, utilizând platforme de plată ale operatorilor externi
de plată electronică (plata în avans), pentru a plasa eficient comanda, trebuie să achitaţi comanda
acum.
Procedura de plată va începe automat sau după ce veţi apăsa butonul începerii procedurii de plată,
disponibil și pe pagina afișată, care include informații despre plasarea comenzii – trebuie să urmăți
instrucţiunile operatorului de plată electronică și să achitaţi comandă. Comanda a fost plasată!

Excepţie

Dacă alegeţi modalitatea de plată la ridicarea produsului (prin ramburs) trebuie să achitaţi comanda
curierului când primiţi coletul.
Atenţie: Dacă alegeți o modalitate de plată care utilizează o platformă de plată externă prin
intermediul operatorilor de plăți electronice (adică altfel decât plata ramburs), puteţi achita comanda
numai imediat după plasarea comenzii (redirecționarea către platforma de plată externă a operatorilor
de plăți electronice este procesată numai din pagina care conţine informaţiile despre plasarea comenzii,
care se afișează după ce faceți clic pe butonul „Comand cu obligaţie de plată’’ din pasul „Rezumat”).
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În cazul în care Clientul nu efectuează plata pentru comandă imediat după plasarea ei, comanda este
anulată automat de sistem (comanda nu a fost plasată cu succes). Pentru a efectua o achiziție, trebuie să
plasați din nou comanda și, dacă alegeți una dintre metodele de plată de mai sus, trebuie să achitaţi
comanda imediat după plasarea acesteia.

Politica de
confidenţialitate
(date personale)

Informaţii practice detaliate sunt disponibile aici).
Informaţiile privind prelucrarea datelor de către Gomez sunt incluse în Politica de confidenţialitate.
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