
Želim še hitreje do 
izdelkov in informacij!

 

Enostavno, 
kadarkoli in 
kjerkoli!

Zelo pomemben mi 
je osebni kontakt!

 
 

www.schrack.si od 27.10.2017
še boljša! 

Nova mobilna spletna stran Schrack 
Technik vam služi kot vsakdanje orodje!

Vse informacije o novi mobilni spletni strani



www.schrack.si

To vam omogoča nov iskalnik. 
Z njegovo pomočjo boste izdelek 
našli zelo hitro!

 
 

Želim še hitreje do izdelkov 
in informacij!

 

Iskalnik vam vrne seznam izdelkov, kategorije izdelkov in predlaga še dodatne iskalne ključne besede.

NOVOIskalnik1.



Filtrirate lahko izdelke, ki ste jih nazadnje kupili,
ki ste si jih nazadnje ogledali ali ki so v akciji.

 

Glavni meni

NOVOFilter2.

3. NOVO

Z enim klikom vam je na voljo pregled nad vsemi našimi izdelki, 
gumb za prijavo in povezava do katalogov. 



www.schrack.si

NOVOStran z rezultati iskanja4.

Na strani z rezultati iskanja boste našli izdelke, ki so najbolj primerni glede na vašo iskano ključno besedo.
Izdelke lahko filtrirate glede na tehnične lastnosti in razvrstite glede na določene kriterije.



 
 Na domači strani so prikazani

izdelki, ki ste si jih nazadnje 
ogledali.

5. Izdelki na domači strani NOVO

Hitro naročilo

 



www.schrack.si

Kot vse ostale strani je tudi Moj uporabniški račun prilagojen za 
mabilne naprave (mobilni telefoni in tablice).

Nova mobilna spletna stran se samodejno 
prilagaja ekranu vsake mobilne naprave, 
ne glede na blagovno znamko.

 

Enostavno, kadarkoli
in kjerkoli!

 

NOVOMoj uporabniški račun  schrack.si se
optimalno prilagodi
ekranom na več kot 

4000 napravah



Tudi na mobilni napravi
berljiva in uporabna

Najpomembnejše informacije so na voljo na prvi pogled, za podrobnosti kliknete na “i”.

Gumb za glavni meni je na vsaki napravi na istem
mestu. Tako boste brez problema navigirali po
novi mobilni spletni strani na kateri koli napravi.

NOVO

Hitre informacije

INFORMACIJE "i"

 

 

i
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KAKO DELUJE?

1.  V brskalnik vtipkajte: www.schrack.si.

2.  Prijavite se.

3.  Kontaktni podatki so na vsaki mobilni
napravi na voljo na istem mestu.

  
  
  

Nas veseli! Osebni kontakt je pomemben
tudi za nas, zato mu pripada na novi mobilni
spletni strani pomembno mesto.

 

Zelo pomemben mi je
osebni kontakt!

 

Tukaj najdete kontaktne podatke!
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