Οδηγός Χρήσης AutoDifferent.com
Καλωσορίσατε στον οδηγό χρήσης της ιστοσελίδας AutoDifferent.com,
Α. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να βρείτε (εικόνα 1):
1.
2.
3.

Βασικό Μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας (Αρχική, Η Εταιρεία, Στόλος, Σταθμοί & Φόρμα Επικοινωνίας)
Αλλαγή γλώσσας (υποστηριζόμενες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Γερμανικά)
Φόρμα κρατήσεων (στην φόρμα κρατήσεων μπορείτε να βρείτε α.Τον σταθμό Παραλαβής & Επιστροφής του οχήματος
β. Το πεδίο εκπτωτικού κουπονιού και γ. το μενού κρατήσεων του πελάτη)

Εικόνα 1
4.
5.

Καθώς θα πλοηγηθείτε στο μέσο της σελίδας μπορείτε να δείτε όλα τα οχήματα όπως και (εικόνα 2)
Τα προτεινόμενα αυτοκίνητα προς ενοικίαση (εικόνα 2)

Εικόνα 2
6.
7.

Στο υποσέλιδο μπορεί τε να βρείτε τον χάρτη με τις τοποθεσίες γραφείων μας (εικόνα 3)
Όπως και το μενού υποσέλιδου για α. Συχνές Ερωτήσεις β. Όρους Χρήσης όπως και πληροφορίες για την γ. Ασφάλεια
των Συναλλαγών σας

Εικόνα 3

Β. Για να Κάνετε μια Κράτηση
8.

9.

Για την πραγματοποίηση μίας κράτησης στην αρχική σελίδα επιλέξετε στην κατηγορία 3 (εικόνα 1) α. Σταθμό
Παραλαβής οχήματος & σχετικές ώρες παραλαβής β. Σταθμό Επιστροφής οχήματος & σχετικές ώρες επιστροφής γ.
Επιβεβαίωση Ηλικίας άνω των 21 ετών (δ. στην περίπτωση που σας έχει δοθεί εκπτωτικό κουπόνι εισάγετε τον
κωδικό) και τέλος επιλέξετε το κουμπί «Αναζήτηση»
Στην συνέχεια η ιστοσελίδα θα σας μεταφέρει στα διαθέσιμα οχήματα για τις ημερομηνίες και σταθμούς που
επιλέξατε (εικόνα 4) όπου μπορείτε να επιλέξετε το όχημα που επιθυμείτε επιλέγοντας το κουμπί «Κράτηση!»

Εικόνα 4
Στην συνέχεια η σελίδα θα σας μεταφέρει στο τελευταίο στάδιο της κράτησης σας όπου μπορείτε να βρείτε

Εικόνα 5

10. Προαιρετικό Εξοπλισμό & Ασφάλειες (εικόνα 5) –Σύστημα Πλοήγησης –Παιδικά Καθίσματα
11. Τα γενικά στοιχεία πελάτη και επικοινωνίας (εικόνα 5) τα οποία είναι όλα απαραίτητα και πρέπει να συμπληρωθούν
από τον πελάτη
12. Γενικές πληροφορίες όπως αριθμός πτήσης και επιπρόσθετες πληροφορίες (εικόνα 5)
13. Επιλογή πληρωμής προκαταβολής ή όλου του ποσού (στην περίπτωση πληρωμής ολόκληρου του ποσού στην τελική
τιμή εμπίπτει έκπτωση) (εικόνα 5)
14. Και τέλος το κουμπί «Πληρωμής» ή εκχώρησης Αιτήματος στην περίπτωση που η κράτηση σας πρέπει να εγκριθεί
Στο τελευταίο στάδιο θα μεταφερθείτε στο paypal όπου μπορείτε να συνδεθείτε (15) ή να δημιουργήσετε λογαριασμό (16) για
να πληρώσετε την κράτηση σας με πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε πατήστε στην επιλογή 17
«Cancel and return to KLEARCHOS SA» (εικόνα 6)

Εικόνα 6

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας!!
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