
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Как да поръчате продукти от нашия магазин 

 Трябва да си изберете категория , след това можете да филтрирате по Производител 

и/или подкатегория .

 

2) След като вече сте си избрали продукт кликвате на добави в количката от описанието 

на продукта. Ако продукта има опции първо изберете тях след това брой и накрая 

Добави в количката.  

 

3) След като сте приключили с пазаруването и искате да подадете поръчката кликнете на 

Виж и Купи.  

 



4) Тук вече трябва или да се регистрирате или да влезете като Гост, ако пък имате 

фейсбук профил просто кликнете на Facebook 

 

5) Тази стъпка е много важна , тук трябва да попълните абсолютно вярно и точно всички 

данни.   

Адрес 1: Трябва да впишете реален адрес, защото в следващата стъпка ако 

искате доставката да е до офис, модулът на Еконт автоматично ще ви предложи 

най-близкия офис, от който можете да си получите пратката. Ако въведете 

несъществуващ адрес, няма да можете да завършите поръчката. 

 

6) Избор на Метод на плащане – за сега предлагаме само опция Наложен платеж. Ако сте 

регистриран потребител и сте правили поръчка и преди, ще имате едно малко 

квадратче дали да ползвате натрупаните до момента бонус точки като отстъпка. 

Повече за бонус точките можете да прочете тук 

 

7) Метод на доставка - това също е много важно, тук имате право на избор, дали ще е 

доставка до адрес  или доставка до офис на  Еконт  



 

8) Ако сте избрали доставка до офис на еконт трябва да изберете офиса по следния 

начин: 

 

1. Избирате Доставка до офис от Еконт. 

2. След това кликате на синия надпис Изберете офис на Еконт. 

3. Кликвате на Търси (синия бутон).  

 

4. Тук модулът автоматично Ви подрежда възможните варианти за офис според 

разтоянието. Избирате офис като кликвате върху него. 



 

5. След това кликвате на Потвърди избрания офис (синия бутон). 

 

 

6. След като сте изпълнили всички стъпки до тук, трябва да отметнете, че сте 

съгласни с Нашите условия. След това натискате бутона Продължи. 

 

9) Това е последната стъпка, прегледайте цялата информация и ако всичко е ОК кликнете 

на Финализирай поръчката. 



 

 

Ако имате някакъв проблем или затруднения можете да се свържете с нас на имейл: 

sales@megafishing.bg или на телефон: 0886851433 

 

2) Как да си поръчате Риболовен билет:
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Под категориите  има кутия „Риболовен билет“ – Кликнете на „Тук можете да издадете 

вашия Риболовен билет“ 

 
Започнете с изчитането на условията, след като сте привършили попълнете формуляра. 

+ Име и фамилия – попълвате пълното си име и фамилия; 

+ ЕГН – попълнете ЕГН, то е много важно за издаването на риболовния билет; 

+ Вид на билета – Тук си избирате какъв вид да бъде; 

+ E – mail - Ако имате може да го попълните, не е задължително поле; 

+ Телефон – попълвате вашия точен телефон,  на него ще Ви потърси наш оператор за 

потвърждаване на поръчката; 

 
+ Област – областта на вашето населено място 

+ Град / Село – Вашето населено място 

+ Адрес – Попълнете вашия пълен адрес 

+ Снимка – Ако от 2007 година до сега не сте си издавали билет, то вие трябва да 

прикачите ваша снимка. 

+ Акт за раждане (за деца до 14 год.) – Тук прикачете акта за раждане ако е за дете 

билета. 

+ Решение ТЕЛК – Прикачете актуалния ТЕЛК 

Допълнителни данни (за деца до 14 год.): 

+ Име и фамилия – Пълното име и фамилия на родителя 

+ ЕГН – попълнете ЕГН, то е много важно за издаването на риболовния билет; 

+ Телефон – попълвате вашия точен телефон,  на него ще Ви потърси наш оператор за 

потвърждаване на поръчката; 



 
+ Област – областта на вашето населено място 

+ Град / Село – Вашето населено място 

+ Адрес – Попълнете пълен адрес на родител настойник 

+ Код за сигурност – Тук трябва да попълните точните букви . 

+ Изпълни – Кликвате и формуляра се изпраща към нас. 

 

Ако имате някакъв проблем или затруднения се свържете с нас на имейл: 

sales@megafishing.bg или на телефон: 0886851433 

 

 

 

3) Как да се свържете с нас:

 
Можете да се свържете с нас по няколко начина: 

1) По телефона: 0886851433 

2) По имейл: sales@megafishing.bg 

3) По скайп: perfect_pleven 

4) Като попълните формата за контакт 

 

Ако имате някакъв проблем или затруднения се свържете с нас на имейл: 

sales@megafishing.bg или на телефон: 0886851433 
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4)Рекламации 

 
За да подадете рекламация на закупен от нас продукт, моля попълнете формата за 

рекламации, като попълните цялата информация. 

 

 

 

 

 

Ако имате някакъв проблем или затруднения се свържете с нас на имейл: 

sales@megafishing.bg или на телефон: 0886851433 
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