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LEGO PIAC

Szabályzat és használati útmutató
Új hirdetés létrehozásának szabályai:
- az eladásra kínált készlettel az eladónak valóban rendelkeznie kell,
álhirdetések feladása kitiltást von maga után,
- a hirdetés feladása egyben szándéknyilatkozat is az adott készlet
értékesítésére, visszakozni, miután a vevő kinyilvánította vásárlási szándékát,
nem lehetséges,
- a feltöltött adatoknak a valósággal meg kell egyezniük, reklamáció esetén –
amennyiben az jogos – az eladó további hirdetései törlésre kerülnek,
- a feltöltött képek és adatok nem tartalmazhatnak erkölcstelen, vagy másokat,
esetleg személyiségi jogokat sértő tartalmakat.
A felhasználó új hirdetés feladásával elfogadja és egyetért az alábbi
szabályzattal.
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Szabályzat és használati útmutató
Új hirdetés FELADÁSA:
1.

Új hirdetés létrehozásához (bejelentkezés után) mutass a jobb felső sarokban a felhasználónevedre, a legördülő
menüben válaszd a Hirdetéseim menüpontot, majd a megnyíló oldalon a jobb felső részen kattints az Új hirdetés
létrehozása gombra.

2.

Válaszd ki, hogy LEGO készletet, vagy csak LEGO elemeket szeretnél eladni:
2.1 LEGO készletek eladása
Csak a LEGO által forgalomba hozott készleteket lehetséges oldalunkon hirdetni. Új hirdetés feladása esetén meg
kell adni a készlet sorszámát, amit a rendszerünk a LEGO bázisban tárolt készletek közül keres ki.
Amennyiben nem található az adott készlet, kattints a „LEGO bázis oldalunkra” linkre, majd a megnyíló oldalon
kattints a Nem találom a keresett készletet, kérem töltsétek fel! gombra. Amíg nem töltjük fel azt, sajnos nem tudod
feladni a hirdetésed, azonban ezt általában azonnal, de legkésőbb pár órán belül teljesíteni szoktuk. A sikeres
feltöltésről az Értesítéseim oldalon kapsz visszajelzést, ez után már fel fogod tudni adni a hirdetésed.
2.2 LEGO alkatrészek vagy minifigurák eladása
Kérjük ezt az opciót válaszd, amennyiben egy meghatározott LEGO készlethez egyértelműen nem
hozzárendelhető elemet, vagy elemeket szeretnél eladásra kínálni (kivétel lehet pl. ha egy LEGO készletnek csak a
dobozát, vagy csak az építési útmutatóját szeretnéd eladni). Sorszámmal ellátott készleteket ezen az úton nem
hirdethetsz.
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3.

Add meg az eladásra kínált készlettel, vagy elemekkel kapcsolatos információkat, mint például: hány elem található
a készletben, hiányos-e a készlet, milyen az elemek minősége, megvan-e az eredeti doboz, vagy építési útmutató
stb. Ha segítségre van szükséges a minőségi paraméter kiválasztásához, mutass a lenyíló menü mellett található ?
Ikonra.

4.

Tölts fel képeket az eladásra kínált termékedről! Maximum 3 darab képet tölthetsz fel.

5.

LEGO készlet esetén az első kép automatikusan a LEGO bázisban tárolt készlet dobozának képe lesz.

6.

Add meg az eladásra kínált terméked leírását, válaszd ki a kategóriát és add meg az árát.

7.

Add meg a fizetési és szállítási információkat.

8.

Add meg, hogyan léphetnek a potenciális vevők kapcsolatba Veled.

9.

Ha elkészültél, kattints a Hirdetésem feladásra gombra. Ez után egy moderátorunk ellenőrzi a hirdetésed tartalmát,
és amennyiben mindent rendben talált, megjeleníti a hirdetésed. Erről külön e-mailes értesítést is küldünk.
Amennyiben később szeretnéd csak feladni a hirdetésed, kattints a Mentés gombra, ekkor rendszerünk elmenti az
adatokat, majd később tudod folytatni a szerkesztést.

