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Căutarea și vizualizarea ofertelor 



Creează ofertă cu discount VELUX

Opțiunea 2: Dacă nu ești sigur de codul produsului ales (sau pe care îl cauți), poți folosi configuratorul pentru a 
găsi produsele.
De exemplu, dacă vrei să ofertezi ferestre împreună cu elemente verticale, apasă link-ul FERESTRE–MANSARDĂ și 
apoi Elemente adiționale.



Creează ofertă cu discount VELUX

Pentru a micșora lista produselor, selectează tipul geamului și/sau dimensiunea ferestrei până când poți vizualiza 
produsul căutat. Introdu cantitatea dorită și apoi apasă Adăugă.

Acum selectează Elemente verticale



Creează ofertă cu discount VELUX

Repetă pentru fiecare produs pe care dorești să îl adăugi în Ofertă

Odată ce ai adăugat toate produsele din ofertă, selectează simbolul coșului de cumpărături pentru a vizualiza produsele 
adăugate.



Creează ofertă cu discount VELUX

Adaugă orice referință dorești în oferta ta. Dacă știi deja numărul ......



Creează ofertă cu discount VELUX

După ce completezi modalitatea de livrare și modalitatea de plată, selectează ”Vezi prețul și termenul de livrare”



Creează ofertă cu discount VELUX

În pagina următoare poți 
vizualiza prețurile și 
discounturile.

Selectează Salvează ca 
ofertă. Ofertele sunt 
valabile o lună de la data 
procesării.



Creează ofertă cu discount VELUX

În pagina următoare, poți vizualiza statusul ofertei tale:

După ce oferta este procesată, vei primi următorul mesaj:

Dacă selectezi numărul de ofertă, poți vizualiza oferta salvată.

În acest moment, oferta ta este salvată în sistemul VELUX. Dacă ai nevoie de suport te rugăm să ne contactezi la 
numărul de telefon 0268 40 27 40, folosind numărul ofertei tale ca și referință.



Când vizualizezi oferta, ai opțiunea de a o printa, de a crea o copie pentru clientul final, de a o adăuga în coș 
sau de a transmite comanda cu aceleași produse din oferta existentă. VELUX îți recomandă să folosești mereu  
butonul „Adaugă în coș” pentru a putea numerota comanda și a vedea informațiile despre livrare.

Pentru a copia oferta apasă

„Creează o ofertă pentru 
clientul final”

Transformă oferta într-o comandă 

apăsând butonul   „Adaugă în coș”

Creează ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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VELUX Dealer Extranet îți oferă posibilitatea să creezi oferte personalizate clienților tăi care să includă logo-ul companiei tale, 
taxe de transport și oferte cu discount către clientul final.
Te rugăm să consulți „Ghidul- Informații despre contul tău” pentru a încărca logo-ul companiei.

Poți crea oferte către clientul final în 3 moduri. Dacă ai creat deja ofertă cu discount (creată de VELUX sau de tine) o poți folosi 
pentru a crea Oferta Clientului. Pentru aceasta, selectează link-ul Oferte de preț din contul tău situat în pagina principală.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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Selectează numărul de ofertă pentru a o vizualiza.
Te rugăm să consulți pagina Caută/Vizualizează Oferte din acest ghid pentru mai multe instrucțiuni.

Creează ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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Pentru a transforma o ofertă 
existentă într-o ofertă pentru 
clientul final, click pe „Creează o 
ofertă pentru clientul final”. 

Ai opțiunea de a crea o nouă 
ofertă sau de a adauga

produse pe o ofertă existentă.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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Logo-ul companiei

În această pagină puteți:
Adauga adresa și datele clientului
în casuța(1)
Adauga datele tale de contact în căsuța(2)
Să oferi discount clientului (3) pentru un anumit
produs sau pentru întreaga ofertă (4) , fie sub 
formă de procente (scrie numărul de procente si 
apoi semnul %) sau ca și valoarea in Lei fără a 
mai adăuga semnul  %.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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După ce ai finalizat ofertă, o poți salva în Dealer Extranet printr-un click pe „Salvează oferta clientului”. 

Sau, poți opta pentru mai multe variante: 

Trimite, exportă sau vizualizează,
Vizualizare ofertă, 
Exportă oferta în format CVS/ Excel, 
Salvează ca PDF, 
Trimite pe e-mail sau poți adăuga produsele în 
coșul de cumpărături pentru a plasa o comandă.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din ofertă existentă)
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Poți crea o ofertă nouă de preț

Tastează codul produselor pe care vrei să le ofertezi, adaugă cantitatea și apoi dă click pe „ Adaugă în 
oferta clientului ” 

După ce ai adăugat toate produsele, poți personaliza oferta adăugând discount, taxă de livrare etc.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din configurator) 
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Dacă nu cunoști codurile produselor pe care dorești să le comanzi, le poți găsi cu ușurință în configurator.
Poți selecta tipul de produs pe care vrei să îl alegi din partea de sus a pagini.
Spre exemplu, dacă vrei să comanzi o fereastră de mansardă, trebuie să selectezi FERESTRE-MANSARDĂ 
și apoi să alegi tipul de fereastră de mansardă dorit.

Creează Ofertă pentru clienții finali (din configurator)



18

Acum selectează cu ușurință tipul de fereastră de mansardă pe care vrei să îl adaugi, completează cantitatea dorită
și apoi apasă click pe „Ofertă client ”

Creează Ofertă pentru clienții finali (din configurator)
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Poți apoi să creezi o ofertă nouă sau a adaugi la o ofertă existentă.

Apoi poți finaliza oferta introducând discountul oferit și taxele de livrare  la fel ca in pagina 14 

Creează Ofertă pentru clienții finali (din configurator)
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Dacă ai nevoie să cauți o ofertă, dă click pe Oferte de preț sau Oferte-clienți finali din secțiunea Contul tău
pe care o găsești în pagina principală sau în Oferte pentru clienți finali/Oferte de la VELUX din secțiunea Contul tău.

Poți căuta după 
numărul de ofertă, 
referința ofertei sau 
poți selecta data 
pentru vizualizare.

sau

Căutarea și vizualizarea ofertelor 



CONTACT INFO

FIND US HERE

pinterest.com/VELUXGroup/

linkedin.com/company/VELUX

youtube.com/user/VELUX

facebook.com/VELUX

twitter.com/VELUX


