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MOBIL JÖVŐ

• OKOSTELEFONRA ÉS TÁBLAGÉPRE OPTIMALIZÁLT NÉZET

• FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLETEK

• JÖVŐKÖZPONTÚ TECHNIKA

• JOBB ÁTTEKINTHETŐSÉG

Nem számít, milyen készüléken éred el online üzletünket, hiszen 
mindenkor egy optimalizált és felhasználóbarát nézet jelenik 
meg számodra. Ez megkönnyíti számodra az online üzletünkben 
való eligazodást és igazán felejthetetlenné varázsolja a vásárlás 
élményét.
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A TE ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNERED

• OPTIMALIZÁLT BESZERZÉSI FOLYAMAT

• ÁTLÁTHATÓ VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT

• KÖLTSÉGVETÉSED ÁTTEKINTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

• KERESKEDŐID ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT 

Értékesítési partnered regisztrálhat Téged és bármikor módosíthatja 
fiókodat. Áttekintheti, megerősítheti és szükség esetén módosíthatja 
megrendeléseidet. Így ő a közvetlen kapcsolattartód a közeledben.
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AKI KERES, TALÁL!

• RENDKÍVÜLI IDŐMEGTAKARÍTÁS

• PRECÍZ

• RUGALMAS

• KÖNNYŰ

• TÖBBNYELVŰ

Mindig betalál. Kereshetsz a mi saját cikkszámaink, az ATORN- vagy 
a gyártói cikkszámok, gyártmányok, kifejezések vagy szinonimák 
szerint: Az online áruház hatékony keresőmotorja gyorsan  
rendelkezésedre bocsátja a kívánt találatokat. A javaslatok 
listájából egyetlen kattintással közvetlenül a megfelelő kategóriához 
vagy a keresett árucikkhez jutsz el. A keresési eredményt szűrheted 

gyártmány vagy kategória szerint, így még gyorsabban elérheted 
a kívánt célodat. Igény esetén online áruházunk még saját 
cikkszámaidat is kezeli.
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EGYSZERŰ BEJELENTKEZÉS ÉS  
VÁSÁRLÁS MINDIG A LEGJOBB ÁRON

•  BEST PRICE (LEGJOBB ÁR) ELVE

• ÁTLÁTHATÓ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

• IDŐ- ÉS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS

Egyénre szabott feltételeid figyelembevételével minden aktuális 
rendkívüli akció kapcsán meghatározzuk a legjobb árat. Ezenfelül 
további előnyt jelent, hogy minden egyes termékismertetőn 
feltüntetjük a szállítási költséget is. A differenciált árakkal megjelölt 
termékeknél a termékismertetőn és a bevásárlókosárban jelezzük, 
hogy az adott termékhez egy meghatározott vásárlási mennyiségtől 

még kedvezőbb áron juthatsz hozzá.
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KÉSZLETEK VALÓS IDŐBEN

•  ELÉRHETŐSÉG MEGJELENÍTÉSE VALÓS IDŐBEN

• A GYÁRI RAKTÁR MEGJELENÍTÉSE

•  HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK MEGJELENÍTÉSE

•  SZERVEZETTEBB BESZERZÉSI FOLYAMAT

Raktárunk több mint 40 000 terméket tart készleten. Az élő (valós 
idejű)/üzemi raktárkészletek tájékoztatást nyújtanak számodra az 
adott termék elérésével kapcsolatban. 

Későn vetted észre, hogy valami hiányzik? Nálunk igény szerint 
akár este fél 8-ig is leadhatod expressz rendelésedet, és az áru még 
aznap útjára indul raktárunkból.
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KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK 

•  MINDIG A LEGMEGFELELŐBB FORMÁBAN ÉS NAPRAKÉSZEN TÁJÉKOZTATUNK

• NÉPSZERŰ TERMÉKEK VERHETETLEN ÁRAKON

• TAKEOFF 10 NYELVEN

Rendszeres időközönként különleges ajánlatokat kínálunk Neked. 
Online áruházunk kezdőoldalán kedvező áron találod meg akciós 
termékeinket. Válaszd ki a kívánt területet a keresőfelületen, ahonnan 
az összes akciós árucikket részletező ajánlatainkat tartalmazó 
oldalra juthatsz. 

Ezenkívül többnyelvű akció-katalógusunk, a TAKEOFF termékeit 
közvetlenül az online áruház kezdőoldalán reklámozzuk.
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SARATOOLS OUTLET

• SZUPER AJÁNLATOK

• NAGY VÁLASZTÉK

Itt megtalálhatod az összes kiárusított terméket. Ne feledd: ez csak 
addig érvényes, amíg a készlet tart. Azonban ne aggódj, valós 
időben megjelenítjük, hogy az adott pillanatban mi kapható. 

Az outlet területnek köszönhetően mindig a legújabb állapotot látod, 
és közben egész egyszerűen még néhány eurót is megtakaríthatsz.
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ONLINE LAPOZÁS ITT

•  KÉNYELMES

• NAGY VÁLASZTÉK

• EGYSZERŰ KEZELÉS

Ni cepeld többé a közel négy kilós szerszámkatalógust, hanem 
használd a praktikus lapozható katalógusunkat és gyártóink 
katalógusait. Az oldalnézet tökéletesen illeszkedik – akár PC-t, akár 
táblagépet vagy okostelefont használsz. 

A cikkszámra történő egyetlen kattintással megtekintheted, és 
megrendelheted a kívánt terméket az online üzletünkben.
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KIEMELT AJÁNLATAINK – LÁTTAD MÁR?

• BEFOGÓPOFA-KERESŐ

• TOODLE BLUE & GREEN KONFIGURÁTOR

A befogópofa-keresőnkkel megkeresheted a megfelelő 
T-horonycsapokat, puha tokmánypofákat, edzett lépcsős pofákat, 
szegmenspofákat vagy blokkolópofákat az esztergatokmányodhoz. 

A Toodle Blue Konfigurátorba írd be az emulzió nyomásértékét, a 
Toodle Green Konfigurátorba pedig a sűrített levegő nyomásértékét, 
és máris a kívánt fordulatszámok kiszámításánál vagy!
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MEGRENDELÉSED SZEMÉLYRE SZABÁSA

• IDŐMEGTAKARÍTÁS

• JOBB FELISMERÉS

• KÖZVETLEN HOZZÁRENDELÉS

Saját megbízási számot vagy megjegyzést szeretnél megadni? 
Semmi gond! Jegyezd fel ezeket a kosárban. Megbízást keresel a 
megrendelés-előzményekben? Találd meg most a kívánt megbízást 
– nem csak a mi megbízási számunk, hanem az általad korábban 
megadott megbízási szám alapján is.
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ELLENŐRZŐ LISTA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
LISTA

• AZ ÁTTEKINTÉST NEM VESZÍTED EL

• ELŐSZÖR ADD HOZZÁ A LISTÁHOZ, A MEGRENDELÉST KÉSŐBB IS LEADHATOD

• GYORSAN FELISMERHETŐ KÜLÖNBSÉGEK

Az ellenőrző lista segítségével összegyűjtheted, majd 
megvásárolhatod a kívánt árucikkeket. Nehéz a döntés? Egyszerűen 
add hozzá az érdekes szerszámokat az ellenőrző listához, és 
rendeld meg később.

Az áttekintésben akár két vagy több szerszámot is összehasonlíthatsz 
egymással. Így gyorsan felismerhetők a különbségek, és 
megtalálhatod a számodra megfelelő szerszámot.
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ÚJRA MEG ÚJRA

•  GYORS ÉS EGYSZERŰ UTÁNRENDELÉSI FOLYAMAT

• RENDKÍVÜLI IDŐMEGTAKARÍTÁS – HOSSZADALMAS KERESGÉLÉS NÉLKÜL

• KÍVÁNT ÁRUCIKKEK PONTOS UTÁNRENDELÉSE

A kosársablonokkal nagyon egyszerűen adhatsz le utánrendeléseket. 
Gyakran van szükséged mindig ugyanarra a szerszámra? Akkor 
használd praktikus kosársablonjainkat. Egyszerűbb nem is lehetne. 
Helyezd saját kosaradat az arra kijelölt sablonba, és rendeld 
meg onnan ugyanazt a szerszámkombinációt mindössze néhány 
másodperc alatt.
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VISSZÁRU-SZERVIZ

• EGYSZERŰ

• IDŐMEGTAKARÍTÁS

Véletlenül kétszer rendeltél valamit, vagy helytelen rendelést adtál 
le? Az átvételnél kapott árut nem rendelted meg, vagy meg akarod 
reklamálni a szerszámot? Ezt bármikor, egyszerűen megteheted. 
Juss hozzá a helyes áruhoz gyorsan és elégedetten!
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BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS – TRUSTED SHOPS

• AZONOSSÁG ÉS ELÉRHETŐSÉG

• ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

• TERMÉKEK ÉS KÖLTSÉGEK

• SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

• MINŐSÉGI MUTATÓK

• ÉRTÉKELÉSEK

• VISSZAKÜLDÉSEK ÉS VISSZAJELZÉSEK

Online áruházunk a Trusted Shop megbízható webáruház 
minőségtanúsító címkével rendelkezik. A Trusted Shops (megbízható 
üzletek) minőségtanúsító címke egyet jelent a biztonságos internetes 
bevásárlással. A tanúsítvány megszerzése előtt online áruházunkat 
átfogó vizsgálatban értékelték, hogy eleget tesz-e a fent említett 
Megbízható bolt minőségi feltételeinek. 

A minőségtanúsító címke egyet jelent a 100%-os bizalommal: 
közted és köztünk. Teljes biztonságot és optimális szolgáltatást kínál 
az adatvédelem és a biztonság, a költségek és az árak, a fizetés, a 
szállítás, a visszaküldés és az ügyfélszolgálat terén.
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK ÉS 
SZERSZÁMKEZELÉSI ADATOK

• LETÖLTHETŐ STEP- ÉS DXF-FÁJLOK

•  ADATOK NAGYVONALÚ ÁTTEKINTÉSE

•  ÚTMUTATÓK A KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEKHEZ

•  BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

•  OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT

Online áruházunkban részletes műszaki információkat találsz, 
ezenkívül megtalálod a javasolt alkalmazási területeket és a vágási 
adatokat is. Ezek a termékhez vannak hozzárendelve és gyorsan 
fellelhetők. Így a termékismertetőn megtalálod például a biztonsági 
adatlapokat, üzemeltetési útmutatókat és számtalan más információt 
is.
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MÁSOK EZT VÁSÁROLTÁK MÉG

•  CROSS SELLING/KERESZTÉRTÉKESÍTÉS

•  KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK A KIVÁLASZTOTT ÁRUCIKKHEZ

•  TOVÁBBI ELÉRHETŐ AJÁNLATAINK

Ha egy adott cikket lekérdezel, az is megjelenik a képernyőn, hogy 
más vevőink mit rendeltek meg tőlünk az adott cikk megtekintése 
után.
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