SMC eShop
Łatwo. Szybko. Wygodnie.

Korzyści z zakupów w eShop

Wyszukaj i znajdź produkty
Użyj wygodnych funkcji wyszukiwania i filtrowania na stronie, aby szybko i łatwo znaleźć produkty.

Wpisz bezpośrednio symbol
Znasz nazwę artykułu? Następnie skorzystaj z szybkiego bezpośredniego wprowadzania do koszyka - szczególnie praktyczne
w przypadku dodawania specjalnych produktów i artykułów, których nie można konfigurować.
Działa również z opisami artykułów klientów.

Zaimportuj z pliku
Za pomocą funkcji „importuj listę produktów” możesz dodać kilka artykułów do koszyka w jednym kroku - po prostu wyświetl
opisy artykułów w pliku Excel, zapisz i załaduj je do koszyka.

Konfiguracja
Konfiguruj produkty zgodnie ze swoimi konkretnymi wymaganiami - w katalogu produktów cyfrowych można skonfigurować
ponad 500 000 wariantów produktów.

Informacje
Informacje o produkcie dostępne w dowolnym momencie - ceny, terminy dostaw, dostępność, numer taryfy celnej,
kraj pochodzenia, katalogi, dokumenty techniczne, podgląd 3D, dane CAD, części zamienne, akcesoria i więcej.

Zapisz koszyk
Zapisz koszyki na zakupy, aby łatwo zmienić kolejność już zamówionych produktów.

Udostępnij koszyk
Podziel się koszykami zakupów ze znajomymi za pośrednictwem Listy kontaktów.

Wyeksportuj koszyk
Eksportuj zawartość koszyków zakupów jako pliki Excel lub PDF do dalszego przetwarzania.

Dodaj do ulubionych
Zarządzaj ulubionymi produktami i organizuj je, aby uzyskać jeszcze szybszy dostęp.

Wyślij zapytanie
Masz pytanie dotyczące produktu, ceny lub terminu dostawy? Wyślij do nas zapytanie bezpośrednio z koszyka.

Zamówienie Online
Zamówienie dostępne przez 24 godziny na dobę, bezpośrednio zamów online.
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SMC eShop
Łatwo. Szybko. Wygodnie.

Dwa poziomy dostępu - wiele opcji

ZAAWANSOWANY:
dostęp do informacji

PROFESJONALNY:
dostęp do zamówienia

Zarządzanie ulubionymi
Katalog produktów
Dokumentacja techniczna

wszystkie funkcje z dostępu zaawansowanego

+
+

Zamów produkty przez Internet
Zapisuj i udostępniaj zamówienia

Podgląd 3D
Pliki CAD
Zapisuj i udostępniaj koszyki zakupów
Uzyskaj ceny netto
Uzyskaj czas dostawy
Zapisz i udostępnij ceny + czasy dostawy

Zarejestruj się online na SMC już teraz
https://www.smc.eu/pl-pl/register

Czy masz jakieś pytania dotyczące naszego sklepu internetowego SMC?
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszej pomocy online.

https://www.smc.eu/pl-pl/online-help
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Ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie
Tel: 22 344 40 00
sales@smc.pl
www.smc.pl

MA18VK-PL2
3

