INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi katalogu Motocomplex. Poniższa instrukcja pozwoli w
prosty i czytelny sposób wyszukać części do samochodu, którego Państwa poszukują.
Zawęziliśmy opcje wyszukiwania do 4 kategorii:

1.

WYSZUKIWANIE ARTYKUŁÓW.

W tej kategorii wyszukiwania możemy
wykorzystać
informacje,
które
już
posiadamy, a mianowicie:
• numer szukanej części (np. nr części,
którą już zastosowaliśmy w naszym
samochodzie, nr oryginalnej części).
Po
wpisaniu
numeru
części
otrzymamy informację nie tylko
o posiadanym
numerze,
katalog
podpowie nam również numery części
innych producentów, które możemy
użyć zamiennie. Mając do wyboru
kilka propozycji możemy wybrać ten
najbardziej nas interesujący, nie tylko
cenowo, ale np. pod względem
zaufania do konkretnego producenta
części.
UWAGA: jeżeli po wpisaniu numeru
części nie otrzymamy wyników proszę
skontaktować się z naszymi konsultantami, którzy sprawdzą poprawność numeru, czy artykuł jest nadal
aktywny w ofercie producenta (KONSULTANCI Tel. 0 - 519 303 506, 0 - 516 171 832,
email: sklep@motocomplex.eu).
•
•
•

numer referencyjny zamiennika (numer inny niż nr oryginalny stosowany przy montażu samochodu)
kod wewnętrzny (kiedy numer artykułu producenta nie odpowiada numerowi w katalogu, np. posiada
przedrostek).
dodatkowy opis artykułu
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2. SZUKAJ POJAZDU

W tej kategorii możemy wybrać markę i model
samochodu, do którego poszukujemy części.
Pierwszy krok to wybranie typu pojazdu:
• osobowy
lub
• ciężarowy.
Po tym wyborze wskazujemy:
• producenta pojazdu
• model pojazdu

Po uzupełnieniu tych danych otrzymamy szczegółową listę modeli, z których wybieramy ten, który nas
interesuje. Na tym etapie potrzebne będą szczegółowe dane o samochodzie:

•
•
•
•

pojemność silnika (cc)
moc silnika w kilowatach (KW) lub koniach mechanicznych (HP)
rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy
rodzaj nadwozia
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W fazie końcowej otrzymujemy model
samochodu, do którego części będziemy
dobierać. Po kliknięciu na ikonkę
przy
naszym modelu
delu samochodu możemy
uzyskać jeszcze więcej informacji o
dopasowanym modelu, np. informacje
ormacje na
temat:
• wtrysku paliwa
• ilości cylindrów
• ilości zaworów
Dzięki
tym
informacjom
możemy
bezbłędnie dopasować części do naszego
samochodu.
Mając takie dane możemy przystąpić do
wyszukiwania części, której potrzebujemy,
poprzez wpisanie jej nazwy bądź miejsca
zastosowania.
Np. szukając filtrów wpisujemy nazwę
FILTR. W podświetleniu otrzymujemy
wykaz różnych typów filtrów, które
możemy wybrać. Na tym przykładzie będą
to filtry powietrza, paliwa, oleju,
kabinowe.
Klikając na jeden z typów katalog wskaże
nam wykaz części dopasowanych do
naszego samochodu.

UWAGA: Może się zdarzyć, że znajdą Państwo części z zerowymi cenami sprzedaży. Oznacza to, iż
dostępność tych części i ich cenę możemy sprawdzić dopiero w chwili
chwili otrzymania zapytania od Państwa.
Prosimy o kontakt telefoniczny (0
0 - 519 303 506, 0 - 516 171 832) lub e-mailowy
mailowy (sklep@motocomplex.eu)
(
w celu uzyskania informacji o dostępności.
Po wyborze konkretnej części możemy sprawdzić jej szczegółowe dane, klikając ikonkę
poziomie, w 3 zakładkach znajdziemy takie informacje jak:
• wymiary części
• wszystkie modele samochodów, do których dana część jest stosowana
• listę zamienników proponowanych
nowanych przez innych producentów części zamiennych

. Na tym

Po wyborze konkretnej części możemy dokonać zakupu klikając ikonkę
. W tym momencie zostaniemy
przekierowani na stronę sklepu www.motocomplex.eu,
www.motocomplex.eu gdzie możemy sfinalizować
nalizować nasze zakupy.
W okienku RODZAJ ARTYKUŁU (GRUPA
GRUPA MONTAŻU) zastanowić mogą kolory przypisane do konkretnych
opisów. Oznaczają one:
• kolor czarny: nazwy artykułów, które są przypisane w katalogu do konkretnego samochodu, bądź
do grupy samochodów. Nazwy te są widoczne tylko wtedy, kiedy w wyszukiwarce ustawimy
konkretny pojazd.
• kolor niebieski: nazwy artykułów, które mają uniwersalne zastosowanie. Ich
Ic nazwy są stale
widoczne w wyszukiwarce, ponieważ nie mają ograniczeń w powiązaniach z konkretnymi modelami
samochodów.
• kolor zielony: nazwy artykułów, które prezentują synonimy
synonimy głównych nazw produktów – pozwalają
na łatwiejsze znalezienie rodzaju części po wpisaniu nazwy części.
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3. SZUKAJ WG NUMERU SILNIKA

Wpisując kod silnika możemy na jego
podstawie dopasować części do szukanego
pojazdu.

4. WYSZUKAJ WEDŁUG DOSTAWCY.

Ta kategoria to wykaz wszystkich
dostawców występujących w katalogu, oraz
części, które są przez nich oferowane.
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