
AZ INTERNETES VÁSÁRLÁS 
ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

A dia az F5 billentyű lenyomásával indul, egér vagy tapipad

használata szükséges az interaktivitás miatt!



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

• Korunkban a gazdaság változása és a megnövekedett 

szükséglet a gyorsan kiszállítható termékekre felgyorsította 

az internetes vásárlás elterjedését.

• Egyre több boltnak és márka láncolatnak vannak online 

platformjai, ahol termékeiket árusítják.

• Az online vásárlás sok jó és hasznos változtatást hozott a 

kereskedelem világába, bár számos hátulütője miatt sokan 

még most is félnek tőle, most ezeket a szempontokat 

fogjuk átnézni.



HOGYAN VEHETEK BÁRMIT IS AZ 
INTERNETEN?

• Az egyszerűségre törekedve a legtöbb online bolt nagyon hasonló módon 
működik.

• A bolt weboldalára keresve el is kezdhetjük az online bevásárlást.

• Mire is kell figyelnünk?

Mindig eredeti 

termékeket 

rendeljünk!

Ne pazaroljuk a 

pénzünket 

felesleges 

dolgokra!

Éljünk az 

akciókkal, de ne 

azok irányítsanak 

minket!

Olyan oldalról 

rendeljünk, ahol 

biztonságban 

vannak adataink!

Több oldalt is 

nézzünk meg 

rendelés előtt!



LEGYÜNK ÓVATOSAK

• Ahogy az előző dia utolsó négyzetében olvashattuk, 

mindig figyeljünk rá, hogy a kapcsolat biztonságos 

legyen. Ellenkező esetben megszerezhetik a 

kártyainformációinkat, és elveszíthetjük minden 

pénzünket.



MINDENEK ELŐTT!



MIÉRT IS ÉRI MEG ONLINE VÁSÁROLNI?

• Egyszerű, otthonról is elérhető

• Időt takarít meg

• Nem kell emberek közé menni (aktuális)

• Kiszállítják, vagy elküldik egy postára.

• Összehasonlíthatjuk más boltok ajánlataival

• Ritkán, de meglehet, hogy olcsóbb

• Pontos leírást kaphatunk a termékekről

• Hatalmas választék egy helyen

Ennél a diánál az egeret használva kattinthatunk az aláhúzott bekezdésekre!

Hátrányokra tovább



IDŐTAKARÉKOS, ÉS PÉNZTAKARÉKOS

• Nem kell jegyre, vagy benzinre költenünk.

• Nem kell sétálgatni, sorban állni, várni a kasszásra.

• Nem kell tömegben lennünk, és a zajos épületek között sétálgatnunk.

Vissza a kezdőlapra



VANNAK ONLINE AKCIÓK IS

• Csak úgy mint a normális boltokban, itt is vannak akciók!

Vissza a kezdőlapra



EGYSZERŰ, OTTHONRÓL IS ELÉRHETŐ

• Sokszor nincs kedvünk, lehetőségünk elmenni és utazni 
tömegközlekedéssel vagy autóval egy nagy plázába,  hogy a 
vasárnapi ebédhez vegyünk hozzávalókat. 

• Ilyenkor jön a képbe a Tesco,  Auchan,  Spar és egyéb 
áruházláncok online rendelés/házhozszállítás programja.

• Az oldalon megrendeljük amire szükségünk van, és 
maximum egy fél napon belül ki szokták hozni (bolttól 
függ)

Vissza a kezdőlapra



NEM SZÜKSÉGELTETIK EMBERI 
KONTAKTUS, KIVÉVE A FUTÁRRAL

• Főleg mostanság kifejezetten jó, ha minél kevesebbet találkozunk/érintkezünk 

olyanokkal akikkel nem kifejezetten fontos.

• Online rendelés esetén a kiszállítón kívül nem találkozunk mással.

Vissza a kezdőlapra



KISZÁLLÍTÁS/POSTÁZÁS

• Megrendeléskor ki tudjuk választani, hogy milyen 

módon és hol szeretnénk átvenni csomagunkat.

Vissza a kezdőlapra



ÖSSZEHASONLÍTÁS

• Élelmiszer vásárlásánál nem, de ha egy számítógépet, 

fűnyírót vagy akár egy kanapét veszünk, vannak oldalak 

amik arra specializálódtak, hogy segítsenek megtalálni a 

legjobb árat egy bizonyos termékre.

Vissza a kezdőlapra



LEÍRÁS, VISSZAJELZÉSEK

• Egyik legnagyobb előnye az online vásárlásnak, hogy 

helyben leírást kapunk mindenről amit látunk. 

• Emellett más vásárlók véleményét is meghallgathatjuk a 

kommentek között.

Vissza a kezdőlapra



SOKKAL NAGYOBB VÁLASZTÉK

• Minden termék egy helyen van!

• Lehetséges, hogy szeretnénk egy kis kenyeret venni, egy új 

korcsolyát, egy fürdőköpenyt, egy éjjeli lámpát, egy tévét, 

egy játék konzolt, és egy kis kaját a vitorláshalainknak.

• Ahelyett, hogy órákat utazunk a MediaMart, Obi, Tesco, 

Jusk, GameStop, Deichamann üzletei között, csak 

megnyitjuk a weboldalukat, és máris rákereshetünk a 

választékaikra.

Vissza a kezdőlapra



AZ ONLINE VÁSÁRLÁS HÁTRÁNYAI

• A kiszállítás sokáig tarthat

• Elkeveredik a csomagunk

• „be-crashel” (kiakad) az oldal, ezáltal használhatatlan lesz

• Ruhák és bútorok vásárlásánál nem lehet kipróbálni a termékeket

• Nincsenek hatalmas leárazások

• Kiszállítási díj

• Átverések, kamu-oldalak

• Hiányos ismeretek

Előnyökre vissza Online vásárlás lépéseire



GYORSTALPALÓ A RENDELÉSRŐL

• Rendeljünk egy pár cipőt!

• Keressünk rá egy oldalra :  Ecipo.hu

• Használhatjuk a keresőt, vagy nézegethetjük a kínálatot

• Kiválasztjuk a szűrőben, hogy férfi ruhákat keresünk, és ezen belül cipőket.

• Kiválasztjuk a méretet és kiválasztjuk a nekünk tetszőt!

• Ránézünk a kiszállítási időre és díjra. (3-5 nap és ingyenes)

• Ellenőrizzük, hogy biztonságos e az oldal (kis lakat a bal felső sarokban)

• A kosár tartalmazza a cipőnket, szerencsére pont akciós De csak bizonyos 

méretekben!

Képek a vásárlásról



Itt a keresőt használva találtam meg a cipőt, amit kerestem.

Adataim megadása után levonják a kártyámról a pénzt, 

és kapok egy email-t, hogy sikeres volt a vásárlás.

Vissza a hátrányokhoz

Vissza az előnyökhöz

Kilépés



KISZÁLLÍTÁSI IDŐ

• A kiszállítási idő változó minden oldalom.

• Ahol élelmiszerről van szó, általában pár óra, de egy kanapé 

rendelése napokig, a tengeren túlról jövő rendelés 

kiszállítása pedig hetekig is eltarthat.

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



CSOMAG ELKEVEREDÉSE

• Ritkán de előfordul, ilyenkor feltétlenül hívjuk a felelős 

csomagszállító cég, (általában GLS) számát és érdeklődjünk 

csomagunk/csomagjaink hol létéről.

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



SITE CRASH

• Ha egyszerre túl sokan használnak egy oldalt, vagy éppen 

frissítést, esetleges karbantartást végeznek, az oldal 

összeomolhat.

• Ilyenkor pár perc/óra múlva használható lesz az oldal, 

maximum a bevásárlási listánkat kell újra összeszedni.

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



NEM PRÓBÁLHATUNK FEL/KI 
TERMÉKEKET

• Az egyik legnagyobb hátulütő, de egyszerűen kiküszöbölhető csorba.

• Amennyiben tudjuk méreteinket, a ruhavásárlás nem akadály. 

Amennyiben mégis csak tévedtünk, az esetek NAGY RÉSZÉBEN van 

lehetőség a visszaküldésre/cserére.

• A bútorok méretének ellenőrzése érdekében olvassuk el az bútor 

adatait és

méregessük le, ha nagyon nem vagyunk biztosak, inkább menjünk el.

• Hasonló szabály érvényes minden másra is, ha nagyon kételkedünk és 

nincs elég tapasztalatunk, inkább nézzünk el az igazi áruházba. 

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



LEÁRAZÁSOK HIÁNYA

• Sok bolt a hatalmas leárazásokkal csalogatja be a vevőket, 

ami online nem mindig igaz.

• A webshopokban sokszor csak az eredeti áron 

vásárolhatunk, bár még így is sok leárazásban botolhatunk, 

amennyiben több helyen is megnézzük.

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



KIS EXTRA KÖLTSÉG

• Igaz egy nagyobb vásárlás esetén, főleg ha messziről rendelünk előfordulhat egy 

magasabb kiszállítási díj.

• Személyesen a legmagasabb eddig 1700Ft volt egy tv után ami 200 ezer forint 

volt.

• Sok helyen ingyenesen szállítanak bizonyos ár felett

Pl: Tescoban van, hogy 40 ezer forint feletti vásárlás után ingyenes a kiszállítás

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



ÁTVERÉSEK

• Ha egy oldal bal felső sarkára tekintünk, találunk egy kis lakat ikont. 

Amennyiben az le van zárva és rákattintva azt írja, hogy a kapcsolat  

biztonságos, akkor nyugodtan rendelhetünk.

• ELLENKEZŐ ESETBEN VESZÉLYES RENDELNI

• Sok oldal ajánlata „túl jónak tűnik, hogy igaz legyen”

• Ez esetben keressünk rá a termékre több helyről is, és ellenőrizzük az 

árakat

• Amennyiben egy Karl Lagerfeld pulóver 65 ezer forintba kerül minden 

oldalon, de a MindenOlcsóbban.hu-n csak 12 ezer, akkor át kell gondolnunk 

a dolgot.

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



HIÁNYOS ISMERETEK

• Ha valamit nem tudunk, egy oldallal kapcsolatban, vegyük fel a kapcsolatot az 

eladókkal, segítségünkre fognak állni. 

• Az alapok itt el lesznek mondva

Vissza a kezdőlapra (hátrányok) 



A PREZENTÁCIÓ VÉGE

• Amennyiben kérdése lenne, tekintsen meg más diákat hasonló témákban.

• Köszönjük a figyelmet!


