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Acest document are caracter informativ. Prețurile, metodele de plată și alte detalii pot să nu coincidă la momentul plasării comenzii dvs.  

Pasul 1: 

Adăugați produsele în coșul de cumpărături fie utilizând metoda rapida - țineți cursorul peste imaginea 

produsului – apoi apăsați „Adaugă În Coș”  (Fig. 1) – fie din pagina individuală a produsului  - unde 

puteți selecta și mărimea produsului (dacă este un produs cu mărimi disponibile), alegeți cantitatea 

folosind butoanele inteligente „-” și „+” – apoi apăsați „Adaugă În Coș”  . (Fig. 2) 

 

Fig. 1 – Imagine reprezentativă metodă rapidă de adăugare în coș 

 

Fig. 2 – Imagine reprezentativă metodă adăugare produs în coș, utilizând butoanele inteligente pentru gestionarea stocului 
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Pasul 2: 

Plasați cursorul peste meniul „Coșul tău”, poziționat în partea de sus dreapta a paginii. 

 

Fig. 3 – Imagine reprezentativă pentru „Coșul tău” 

 

Această acțiune va declanșa afisarea detaliată a Coșului dvs. de cumpărături. 

 

Se vor afișa 4 zone de interes:  

 

  1   – Eliminare produs – Puteți elimina din coșul de 

cumpărături 

  2   – Editare coș – Editați conținutul coșului de cumpărături 

  3   – Vezi coș – Vizualizați conținutul coșului amanunțit 

  4   – Finalizare – Finalizează comanda și mergi către 

modalitatea de plată și completarea datelor personale. 

 

 

Se apasă „Finalizare” pentru finalizarea comenzii. 

Fig. 4 – Imagine reprezentativă pentru afișarea  

detaliată a coșului de cumpărături 
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Pasul 3: 

Dacă ați mai plasat comenzi pe siteul MEDAIR.RO va puteți autentifica cu detaliile vechi apăsând pe 

mesajul informativ „Client existent? *...+”. 

Altfel, se completează detaliile de facturare.  

Dacă doriți livrare la o adresa diferită se va bifa campul din dreptul mesajului „Livrezi la o altă adresă?”. 

 

Fig. 5 – Imagine reprezentativă pentru completarea detaliilor 

 

După completarea detaliilor site-ul va afișa o recapitulare a comenzii dvs.  

 

Fig. 6 – Imagine reprezentativă pentru recapitularea comenzii – afișarea totalului comenzii 
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Pasul 4: 

În continuarea paginii se vor afișa metodele de plată disponibile: 

 

Fig. 7 – Imagine reprezentativă pentru metodele de plată 

 

 Numerar la livrare: dvs. achitați totalul comenzii in momentul în care curierul ajunge cu 

produsul la adresa stabilită (ramburs); 

 Online cu card bancar prin EuPlatesc.ro: această metodă presupune achitarea comenzii în timp 

real, prin 2 variante: integral (totalul comenzii este achitat într-o singură tranșă) sau plata în 

rate (totalul comenzii este achitat în tranșe); 

Pentru plata în rate pacientul trebuie să dețină suma produsului integral pe card. Consultați lista de 

carduri compatibilă pe: www.medair.ro/plata-in-rate/ 

La selectarea acestei metode sunteți redirecționați către o pagină securizată a furnizorului de 

plăți. 

 Transfer bancar direct: dvs. achitați în contul bancar MEDAIR Oxygen Solution totalul comenzii 

și trimiteți dovada plății la comenzi@medair.ro 

 

Se apasă butonul de culoare albastră „Plasează comanda”. 

Asta a fost tot! Comanda dvs. va fi procesată de un operator MEDAIR.RO și livrată în cel mai scurt timp 

posibil. 
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