


ONLINE NÁSTROJE
Nástroje LAPP GROUP pro výběr materiálů a projekci

ONLINE KATALOG

>  Webová verze

>  Verze pro tablety (iOS, Android)

PRODUKTOVÉ VYHLEDÁVAČE A KONFIGURÁTORY

>  Vyhledávač kabelů

>  Vyhledávač kabelových vývodek SKINTOP®

>  Vyhledávač konektorů EPIC®

>  Konfigurátor spirálních kabelů

DATABÁZE MATERIÁLŮ  
PRO PROJEKCI V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

>  Databáze instalačních kabelů pro projekční software (EIProCAD)

KNIHOVNY, 3D MODELY PRODUKTŮ 
PRO KONSTRUKCI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

>  Knihovny kabelů a konektorů pro projekční software (EPLAN, AUCOTEC)

>  3D modely produktů pro CAD

e-SHOP

>  Možnost nákupu online 24 hodin denně

>  Informace o dostupnosti materiálů a individuálních cenách

POMOC S ODBORNÝMI TERMÍNY

>  Odborný lexikon – lexikon kabelové techniky
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NÁVOD
VÝHODY REGISTROVANÉHO 
ZÁKAZNÍKA

www.lappeshop.cz

Kompletní správa e-shopu se nachází v záložce MY LAPP

na hlavní liště zcela vpravo.

REGISTRACE (MY LAPP > REGISTRACE)

LAPP e-SHOP představuje B2B e-shop, proto před samotným 

obchodováním je nutné zaslat vyplněný formulář autorizace kontaktní 

osoby, který naleznete přímo na stránce registrace.

V případě, že jste již naším zákazníkem, můžete ihned začít objednávat 

produkty. Pokud jste novým zákazníkem společnosti LAPP KABEL, naše 

zákaznické centrum ověří Vámi zadané údaje a zašle Vám potvrzení 

registrace na e-mail.

PŘIHLÁŠENÍ (MY LAPP > PŘIHLÁŠENÍ) 
A OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ

Produkty můžete hledat více způsoby:

>   znáte-li číslo materiálu, můžete jej zadat přímo,

>   požadovaný materiál můžete vyhledat v online katalogu 

PRODUKTY > KATALOG a přidat do nákupního koše,

>   můžete zadávat vlastní čísla materiálů. 

ZADÁTE ADRESU PRO DORUČENÍ ZAKÁZKY

ZVOLÍTE ZPŮSOB PLATBY

OBJEDNÁVKU POTVRDÍTE

Potvrzení o obdržení objednávky zašleme registrovanému zákazníkovi 

ihned na e-mail. V co nejkratší době pak obdržíte e-mail s potvrzením 

objednávky včetně ceny a termínu dodání.

>   Online přístup 24 hodin denně

>   Přístup k individuálním cenám a nastavením 

(např. platební podmínky)

>   Online kontrola dostupnosti materiálů

>   Sleva 15 % z katalogových cen pro nové zákazníky na první objednávku

>   Možnost uložení vzoru opakujících se objednávek

>   Možnost objednávání pomocí vlastních čísel materiálů

>   Možnost zadání vlastního čísla objednávky

>   Online přehled všech objednávek včetně historie

>   Možnost správy uživatelů přes firemního administrátora

>   Možnost tisku návrhu objednávky s cenami

>   Platba na dobírku, fakturu i platební kartou

>   Možnost importu a exportu objednávek 

ve formátu CSV



LAPP KABEL s. r. o.

Bartošova 315, 765 02 Otrokovice

Tel.: +420 573 501 011, E-mail: info@lappgroup.cz

www.lappgroup.cz


