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Turinys
• Prisijungimas (3 - 5 skaidrės)

• Pakartotinio užsakymo pateikimas (6 - 13 skaidrės)

• Grupinio užsakymo pateikimas (14 - 22 skaidrės)

• Prisijungimo rinkinio užsakymo pateikimas (23 - 26 skaidrės)

• Jei iškart nepavyko apmokėti užsakymo (27 - 28 skaidrės)

• Naujo konsultanto registracija (29 - 34 skaidrės)

• Kitų funkcijų apžvalga (35 – 38 skaidrės)
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Prisijungimas
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TIENS svetainėje www.tiens.lt

spauskite „prisijungti“

a) įveskite TIENS ID numerį bei

slaptažodį* ir spauskite „Prisijungti“

* galioja iki šiol naudoti slaptažodžiai

Prie el. parduotuvės galima prisijungti dviem būdais:

a) Prisijungti su ID; b) Prisijungti su telefono nr.

b) įveskite telefono numerį ir spauskite

„Gauti patikrinimo kodą“. Jums ateis sms su

4-ių skaičių kodu. Įrašykite tą kodą ir

spauskite „Prisijungti“

arba

http://www.tiens.lt/


Prisijungimas
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Deja, kol kas nauja el. parduotuvė nėra pritaikyta mobiliems telefonams. Todėl jungiantis telefone

reikia atlikti papildomus žingsnius*

1.Atsidarę www.tiens.lt

paspauskite ant trijų brūkšnelių.

2.Atsidariusiame lange

paspauskite „Prisijungti“

3.El.parduotuvėje

paspauskite ant trijų taškelių

* skirtinguose telefonų modeliuose vaizdas gali skirtis

http://www.tiens.lt/


Prisijungimas
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4. Atsidariusiame lange uždėkite varnelę prie „Svetainė kompiut...“

Jei telefone naudojama anglų kalba, tai varnelė prie „Desktop site“

5. Ir tada atsidarys langas, kuriame jau matysite nuorodą

„Paskyra“ ir galėsite prisijungti



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Dėmesio! Prisijungus prie

gaminių matysite reguliarias

konsultanto kainas ir užrašą

apie jūsų turimą narystę.

Kainą su narystės (Platinos,

Aukso, Sidabro) nuolaida

pamatysite vėliau, kai jau

suformuosite krepšelį

O prieš pateikiant užsakymą atsiras

eilutė „Nuolaida“. Čia rodoma bendra

nuolaidos suma: narystės +

kvalifikacijos nuolaida. Paspaudus ant

rodyklėlės pamatysite nuolaidų

išskaidymą.

Šiame pvz: kordicepso reguliari kaina 50,58 Eur.

Minus 7,59 Eur ( Platinos nuolaida) = 42,99 Eur.

Minus 10,55 (8* nuolaida) = 32,44 Eur



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Atsidariusiame lange pasirinkite norimą gaminių kategoriją ir dėkite gaminius* į krepšelį.

Norint greičiau ir patogiau įdėti visus gaminius į krepšelį, rekomenduojame spausti ant krepšelio

ikonėlės gaminio paveikslėlio apačioje dešinėje ir vėliau mygtuką “Patvirtinti“

* Daugiau informacijos apie gaminį ir jam taikomas akcijas pamatysite

paspaudę ant gaminio paveikslėlio.



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Atsidariusioje lentelėje spauskite:

- „Tęsti apsipirkimą“ – jei norite dar užsakyti kitų gaminių

- „Patvirtinti pirkinių krepšelį“ – jei krepšelis suformuotas ir

norite baigti užsakymą.

Jei paspausite ant gaminio paveikslėlio (o ne ant krepšelio ikonėlės), krepšelio rinkimas užtruks

ilgiau, nes tada prie kiekvieno gaminio paspaudus „Įdėti į krepšelį“ atsidarys papildoma lentelė



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Įdėję visus norimus gaminius į krepšelį, patvirtinkite.



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Patvirtinus užsakymą, atsidariusiame lange, galėsite pasirinkti pristatymo būdą: „Pristatymas“ ar

„Atsiimti atstovybėje“. Tiesiog paspauskite ant norimo būdo ir jo rėmelis pamėlynuos.

Jei pasirinksite „Atsiimti atstovybėje“, atsidarys papildoma lentelė su atstovybės adresu – tada tiesiog

paspauskite ant tos lentelės.

Taip pat čia galite pakeisti pristatymo ar sąskaitoje nurodomą adresą.



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Tame pačiame lange žemiau galėsite

panaudoti el. taškus ir parašyti pastabas

Tame pačiame lange dešinėje pažymėkite

varnelę, kad sutinkate su užsakymo patvirtinimo

sąlygomis* ir spauskite „Pateikti užsakymą“

*paspaudus ant „Užsakymo patvirtinimo

sąlygos“ pamatysite detalų sąlygų aprašymą.



Pakartotinio užsakymo pateikimas
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Pateikus užsakymą, atsidarys mokėjimo langas. Apmokėti galima naudojant banko kortelę*

Paspauskite ant SafePay ikonos ir „Mokėti dabar“.

*jei nėra galimybės apmokėti naudojant kortelę, įsidėmėkite sumą ir padarykite pavedimą į Tiens sąskaitą

(rekvizitai yra el. parduotuvės puslapio apačioje)



Pakartotinio užsakymo pateikimas
Paspaudus „Mokėti dabar“, sistema paprašys jūsų pasirinkti banko kortelės tipą ir įvesti tos kortelės

duomenis. Įvedus duomenis, spauskite mygtuką „Pirkti“
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Dėmesio! Jei niekada iki šiol būtent tokiu būdu (kai įrašomi kortelės duomenys) nedarėte

mokėjimo, pasitikrinkite ar jūsų banko kortelei yra aktyvuota Saugaus pirkimo internetu

paslauga. Savo internetinėje bankininkystėje pasirinkite kortelių nustatymus ir aktyvuokite / įjunkite

Saugaus pirkimo internetu paslaugą norimai kortelei.



Grupinio užsakymo pateikimas
Lyderis savo paskyroje gali pateikti užsakymus kitiems savo struktūros konsultantams:

• Apmokėjimą turi padaryti lyderis iškart už visus gaminius, užsakytus kitiems konsultantams.

• Užsakyti gaminiai gali būti pristatyti tik vienu adresu.

• Lyderis nematys kitų konsultantų sukauptų el. taškų. Lyderis gali panaudoti tik savo asmeninius

taškus.

1. Dėkite pirmojo konsultanto gaminius į krepšelį (kaip pakartotinis užsakymas, žr. 4,5 skaidres).

2. Surinkus reikiamus gaminius, atsidarykite krepšelį. Atsidariusiame lange pažymėkite „Pirkti

kitiems“ bei įrašykite reikiamą konsultanto ID ir spauskite „Tikrinti“
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Grupinio užsakymo pateikimas
3. Tada patvirtinkite užsakymą

15

4. Atsidariusiame lange pažymėkite „Pridėti prie grupinio užsakymo“ ir atsidariusioje lentelėje

paspauskite ant „Sukurti naują grupinį užsakymą“



Grupinio užsakymo pateikimas
5. Tada pasirinkite pristatymo adresą ir adresą nurodomą sąskaitoje. Pažymėkite sutikimą su užsakymo

patvirtinimo sąlygomis ir spauskite „Pateikti užsakymą“ .
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Grupinio užsakymo pateikimas
6. Atsidariusiame lange pamatysite užsakymo informaciją.

- Jei norite pridėti daugiau konsultantų, spauskite „Tęsti apsipirkimą“

- Jei daugiau konsultantų nebus, spauskite „Mokėti dabar“
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Grupinio užsakymo pateikimas
7. Jei norite pridėti daugiau konsultantų ir paspaudėte „Tęsti pasipirkimą“, vėl formuokite naują krepšelį (kaip

pakartotinį užsakymą) .

8. Įdėję reikiamus gaminius, atsidarykite krepšelį. Sistema jums parodys prieš tai įvesto konsultanto ID.

Spauskite „Keisti“. Įrašykite antro konsultanto ID ir spauskite „Tikrinti“

9. Paspauskite „Patvirtinti“
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Grupinio užsakymo pateikimas
10. Vėl pažymėkite „Pridėti prie grupinio užsakymo“
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11. Atsidariusioje lentelėje paspauskite ant jau pradėto kurti grupinio užsakymo



Grupinio užsakymo pateikimas
12. Atsidariusiame lange pamatysite grupinio užsakymo Nr.

Jei reikia, pakeiskite sąskaitoje nurodomą adresą.

Pažymėkite sutikimą ir spauskite „Pateikti užsakymą“
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Grupinio užsakymo pateikimas
13. Atsidariusiame lange pamatysite užsakymo informaciją (matosi, kad yra dviejų konsultantų užsakymai).

- Jei norite pridėti daugiau konsultantų, spauskite „Tęsti apsipirkimą“ ir kartokite visus žingsnius su

trečiu ID

- Jei daugiau konsultantų nebus, spauskite „Mokėti dabar“
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Grupinio užsakymo pateikimas
14. Paspaudus „Mokėti dabar“, atsidarys mokėjimo langas, kuriame paspauskite ant SafePay ikonos ir

mygtuką „Mokėti dabar“.

Tada sistema paprašys jūsų pasirinkti banko kortelės tipą ir įvesti tos kortelės duomenis. Įvedus

duomenis, spauskite mygtuką „Pirkti“. Viskas taip pat, kai ir pateikiant pakartotinį užsakymą (žr. 13

skaidrę).
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Prisijungimo rinkinio užsakymo pateikimas
Prisijungus prie el. parduotuvės viršuje dešinėje paspauskite „Prisijungimo rink.“
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Atsidariusiame lange dėkite norimus gaminius* į krepšelį.

*daugiau informacijos apie gaminį, ar jam taikomas akcijas rasite paspaudę „Išsamiau“



Prisijungimo rinkinio užsakymo pateikimas
Įdėjus gaminį pasirodys lentelė.
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Atsidariusioje lentelėje spauskite:

- „Tęsti apsipirkimą“ – jei norite dar užsakyti kitų

gaminių

- „Patvirtinti pirkinių krepšelį“ – jei krepšelis

suformuotas ir norite baigti užsakymą

Suformavę krepšelį, paspauskite „Patvirtinti“



Prisijungimo rinkinio užsakymo pateikimas

Atsidarius mokėjimo langui, apmokėkite užsakymą. Apmokėjimas vyksta taip pat kaip ir

pateikiant pakartotinį užsakymą (žr. 13 skaidrę).
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Tada, kaip ir pakartotiniame užsakyme pasirinkite adresus, naudokite el. taškus, jei reikia, įrašykite

pastabas, patvirtinkite sutikimą ir spauskite „Pateikti užsakymą“



Prisijungimo rinkinio užsakymo pateikimas

Jei prisijungimo rinkinio užsakymo vertė bus mažesnė nei 100 BV, paspaudus „Pateikti užsakymą“ pasirodys

klaidos pranešimas.
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Jei iškart nepavyko apmokėti užsakymo
Jei iškart nepavyko apmokėti užsakymo, tai galima

padaryti vėliau 1 val. laikotarpyje.

Prisijungus prie el. parduotuvės, viršuje dešinėje

paspauskite ant sistemos priskirto vardo/niko ir tada

paspauskite „Internetinis užsakymas“
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Pabaigti mokėjimą galima tik tiems užsakymams, kurių būklė yra „Mokėjimas“.

Prie reikiamo užsakymo spauskite „Peržiūrėti“



Jei iškart nepavyko apmokėti užsakymo
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Atsidariusiame lange spauskite „Mokėti dabar“ ir pabaikite mokėjimą.



Naujo konsultanto registracija

Norint tapti nauju konsultantu, TIENS svetainėje reikia spausti

„registruotis“.
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1. Įveskite savo el. paštą.

2. Sukurkite prisijungimo slaptažodį (6-

12 raidžių ir skaičių)

3. Pažymėkite sutikimą* su taisyklėmis

(privaloma)

4. Pažymėkite sutikimą* gauti

naujienlaiškį (pasirenkama)

5. Spauskite „Gauti patikrinimo kodą“

*Sutikimo tekstus galima pamatyti paspaudus

ant aktyvių nuorodų



Naujo konsultanto registracija
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5. Į el. paštą gausite laišką su 4-ių skaičių patikrinimo kodu

6. Tą patikrinimo kodą įveskite į laukelį

„Įveskite patikrinimo kodą“ ir spauskite „Toliau“



Naujo konsultanto registracija
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7. Įveskite rėmėjo ID ir spauskite “Tikrinti”. Pasirodys rėmėjo vardas. Tada spauskite “Toliau”

Jei rėmėjo ID nežinote, pasirinkite rėmėją iš rekomenduojamo sąrašo (uždėkite varnelę) ir spauskite „Toliau“



Naujo konsultanto registracija
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8. Įveskite vartotojo vardą / „niką“

(neprivaloma, galima palikti tuščią laukelį)

- Įrašykite savo vardą, pavardę

- Pasirinkite lytį

- Įrašykite gimimo datą

- Įrašykite telefono numerį ir spauskite „Toliau“



Naujo konsultanto registracija

33

9. Ir viskas – jūs jau tapote registruotu TIENS klientu!

Atsidariusiame lange pamatysite savo ID numerį ir paspaudę „Pirkti“ galėsite pateikti pirmąjį užsakymą.



Naujo konsultanto registracija
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Nenustebkite, kad sistema nepaprašė įvesti adreso. Jį reikės įvesti kai darysite užsakymą.

Paspauskite „Pasirinkite arba pridėkite adresą“, tada paspauskite ant „Naujas adresas“ ir

įveskite pašomus duomenis,



Kitų funkcijų apžvalga

Puslapio viršuje dešinėje paspauskite ant ID / Vartotojo vardo

(„niko“).

Atsidariusioje lentelėje paspaudus ant „Profilis“, ar „Internetinis

užsakymas“, ar „Adresas“, pateksite į savo profilį.
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Internetinis užsakymas – čia rodomi asmeniniai užsakymai,

kurie buvo pateikti el. parduotuvėje, ir jų sąskaitos.

Grupinis užsakymas - čia rodomi grupiniai užsakymai ir jų

sąskaitos.

Užsakymas neprisijungus – čia rodomi užsakymai, kurie buvo

įvesti atstovybėje (pvz. kai mokate pavedimu, daromas

grąžinimas ar kt.)

Seni užsakymai - čia rodomi užsakymai, kurie buvo pateikti iki

atnaujintos el. parduotuvės aktyvavimo.



Kitų funkcijų apžvalga
Profilis:

1. Čia galite pakeisti savo vartotojo vardą („niką“)

2. Galite įrašyti savo prisistatymą

3. Galite užsisakyti naujienlaiškį (jei to dar nepadarėte, kai registravotės)
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Kitų funkcijų apžvalga
Adresas:

1. Čia galite pridėti naują pristatymo ar sąskaitoje nurodomą adresą

2. Galite redaguoti esamą adresą

3. Galite nustatyti esamą adresą kaip numatytąjį (sistema tokį adresą rodo pirmiausia).
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Kitų funkcijų apžvalga

El. taškai – čia galite matyti el. taškų kiekį, jų priskyrimo bei panaudojimo istoriją.

Kuponai – kol kas paslauga nenaudojama

Paskyros saugumas – čia galėsite pasikeisti prisijungimo ar el. taškų panaudojimo slaptažodžius.

Ateityje, kai bus sukurta mobilioji TIENS programėlė (APP), galėsite susieti kelias savo paskyras,

telefoną ir el. paštą.
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AČIŪ
www.tiens.lt


