
  

SPLETNO NAROČANJE 
  
 
ENOSTAVNO HITRO - 
SPLETNO NAROČANJE PREKO SVETOVNEGA SPLETA 
 
Bi radi naročali 24 ur na dan?  
Pri nas to ni problem! Kot gospodarski subjekt s STAHLGRUBER-jevo številko kupca lahko izkoristite 
vse prednosti našega spletnega sistema naročanja. Za to potrebujete samo začetno registracijo v polje 
Prijava kupcev na spletni strani www.stahlgruber.si. 
 
Katere prednosti nudi spletno naročanje?  
• Možnost naročanja 24 ur na dan;  
• Točne informacije o cenah in zalogah;  
• Prekodiranje referenčnih številk;  
• Prikaz alternativnih proizvodov;  
• Snemanje podatkov za oskrbo s cenami;  
• Prevzem rezervnih delov iz STAHLGRUBER-jevih katalogov in informacijskega sistema za kupce 

STAkis v lastno obdelavo naročil;  
• Potrditev naročila po elektronski pošti;  
• Poleg tega prejmete veljavne ponudbe, kot so na primer STAHLGRUBERJEVI HITI.  

 
 
 
PRIJAVA KUPCA 
 
Prosimo, da se za vstop v 
področje za kupce prijavite 
s svojimi podatki. 
 
Številka kupca 
********** 

 
LOGIN 

 

    SPLETNA REGISTRACIJA  
1. Registrirajte se na naši domači strani v polju Prijava kupca [zgoraj 

desno].  
2. Vnesite svojo številko kupca in poštno številko in kliknite na 

»Naprej«. Potem boste pozvani k določitvi svojega osebnega gesla: 
imeti mora najmanj 7 in največ 15 znakov, ne uporabljajte posebnih 
znakov, kot so ä, ö, ü, č, š, ž.  

3. Izpolnite vsa nadaljnja polja in vpišite naslov svoje elektronske 
pošte. Podatke potrdite s klikom na »Registracija«. 

4. Po uspešni registraciji lahko takoj uporabljate vse storitve 
STAHLGRUBER-jevega sistema spletnega naročanja.  
 
SPLETNA OSKRBA S CENAMI  

1. Po prijavi preko domače strani se nahajate v 
STAHLGRUBER-jevem sistemu spletnega naročanja.  

2. Na levi strani izberite menijsko točko »Oskrba s cenami"  
3. Kliknite na gumb »Zahtevam novo oskrbo s cenami«. Pojavi se polje 

s sporočilom »Kompletna oskrba s cenami se pripravlja.«  
4. Po elektronski pošti boste obveščeni, kdaj je vaša osebna datoteka 

s cenami pripravljena za snemanje s strežnika.  
5. Pomembno: Prosimo, upoštevajte aktualnost podatkov v prikazu 

datuma. Podatki o cenah se posodabljajo enkrat mesečno.  

» Registracija       » Ste 
pozabili geslo? 
» Tako postanete kupec  

 

Imate še kakšno vprašanje?  
Imate kakšno vprašanje ali potrebujete pomoč pri registraciji?  
Ni problema, naši sodelavci so vam vedno na voljo.  
 
Dežurni telefon 01 587 31 70 
 

http://www.stahlgruber.si/

