
УПАТСТВО ЗА БРЗА НАРАЧКА
Покрај можноста за нарачка на нашата online продавница, Ви нудиме можност 
за брза нарачка преку оваа апликација. Ве молиме внимателно пополнувајте ја 
формата со точни податоци како не би дошло до забуна. 

ЧЕКОР 1: Пристап до апликацијата: http://novomak.com/naracka/

отвори e-shopотвори каталог

ЧЕКОР 2: Пополнете ги Вашите лични податоци за контакт, како и начинот на кој 
сакате да бидете исконтактирани.

ЧЕКОР 3: Внимателно внесете ја шифрата на продуктите кои сакате да ги нарачате, 
како и потребната количина од истите.

Каде можам да ги видам шифрите?

БРЗО ЛЕСНО БЕЗБЕДНО
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ЧЕКОР 4: Доколку имате потреба од потврда за примената нарачка или прашање 
поврзано со нарачката внесете го коментарот во полето за коментари.

ЧЕКОР 5: За да платите online селектирајте го копчето САКАМ ДА ПЛАТАМ ON-
LINE. Плаќањето може да се изврши и при превземање на робата по Карго или 
подигнување на истата од салон.

ЧЕКОР 5: Го одбирате начинот на превземање на робата. 
Доколку одберете да ја подигнете робата од салон потребно е да селектирате 
на кој датум ќе дојдете по неа, како истата би била спремна за подигнување во 
магацин.
Доколку одберете да ја подигнете по Карго, Ве молиме внесете ги личните податоци 
за превземање внимателно и точно, како би ја добиле робата навремено.

!НАПОМЕНА: Доколку сакате да ја превземете Вашата роба од салон и  истата да е 
спремна во терминот кој сте го назначиле потребно е да биде извршена предходна 
уплата - online или на фактура.

За помош може да не побарате на +389 2 2461-664 од п онеделник до 
петок 08:00 до 19:00 и сабота  од 08:00 до 15:00

При избор за online плаќање ќе Ви стигне линк на телефон или e-mail ( во согласност 
со Вашето барање од чекор 2 ) каде ќе имате преглед на нарачаните продукти и 
сумата која треба да се уплати. Уплатата се извршува преку c-pay и истата може да 
биде од било која банка и било која картичка.


