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Nakupovalni vodič po angleških 

spletnih trgovinah 

Vedno več ljudi se odloča za nakupe preko spleta. Cene na 

spletu so pogosto ugodnejše, izbira bolj široka, 

nakupovanje pa je enostavno in udobno.  

Dandanes se vse večje in manjše trgovine selijo tudi na 

splet. To pomeni, da lahko njihove izdelke enostavno 

naročimo kjerkoli, dostavijo pa nam jih kar na domači 

naslov. Zakaj torej ne bi izkoristili vseh prednosti, ki jih 

ponuja spletno nakupovanje in začeli na spletu kupovati 

tudi sami? 

Vse spletne trgovine poskušajo biti čim bolj kupcu prijazne. 

To pomeni, da je nakupovanje enostavno in udobno. Na 

spletni strani se je potrebno registrirati, nato pa izberete 

željen izdelek, opravite plačilo in izdelek vam pošljejo na 

vaš naslov. 

Mnoge angleške spletne trgovine ne dostavljajo izdelkov v 

Slovenijo, a v tem primeru smo tukaj za vas mi! 

IzAnglije.com vam omogoča udobne nakupe iz vsake 

angleške spletne trgovine, naročene izdelke pa vam 

dostavimo na vaš domači naslov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstopna stran spletne trgovine RCToysUK.com 
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Kako nakupovati na angleških spletnih trgovinah? 

1. korak: Registracija na spletni strani 

Navadno se je potrebno za nakup na spletni strani registrirati. Gumb za 

registracijo se nahaja ob obrazcu za prijavo. Kliknite na gumb »Create«, v 

nekaterih trgovinah »Register« ali »Sign up«. 

 

Odpre se vam obrazec za registracijo. Ob registraciji je potrebno vpisati osebne podatke za izdelavo 

novega računa. V tem koraku v registracijski obrazec vpišite svoje prave podatke, saj so pomembni za vaš 

račun, podatke za dostavo pa boste vpisali ob naročilu. Vpisati morate ime, priimek, naslov, telefonsko 

številko, e-poštni naslov in še nekaj drugih podatkov v zvezi z novim uporabniškim računom. 

 

 

 

 

 

Prijavni obrazec in gumb za 

registracijo 
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2. korak: Potrditev identitete 

V nekaterih primerih je po registraciji potrebno potrditi identiteto. Navadno morate v tem koraku klikniti 

na povezavo, ki jo prejmete v e-poštnem sporočilu ob registraciji. V našem primeru, trgovini 

RCToysUK.com, tega ni potrebno storiti. 

 

3. korak: Prijava in naročilo

 

Po uspešni registraciji se prijavite v sistem. Obrazec za prijavo se pogosto nahaja že na začetni strani 

trgovine, v nasprotnem primeru pa poiščite povezavo »Log in« ali »Sign in«. V našem primeru je prijavni 

obrazec viden na prvi strani v levem stolpcu. Vpišite e-poštni naslov in geslo, ter kliknite gumb »Login«. 
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Poiščite izdelek, ki bi ga rad kupili. V tem primeru smo si izbrali avtomobilček na daljinsko upravljanje. Na 

predstavitveni strani izdelka boste opazili gumb »Add to Cart«, v nekaterih trgovinah tudi »Add to 

basket« ali kaj podobnega. S klikom na ta gumb izdelek dodate v svojo virtualno košarico.  

 

 

Opazili boste, da je izdelek dodan v košarico v desnem stolpcu. Tam si lahko ogledate vsebino svoje 

košarice ali pa nadaljujete na »blagajno«. Recimo, da želimo kupiti samo en avtomobilček, zato lahko s 

klikom na gumb »Checkout« nadaljujemo na blagajno. 
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4. korak: Določanje naslova za dostavo 

 

Ker trgovina ne omogoča pošiljanja v Slovenijo, bo potrebno spremeniti naslov za dostavo. Pozor: 

Nekatere trgovine ne omogočajo naknadnega spreminjanja naslova, zato morate angleški naslov vpisati 

že ob registraciji. V tem primeru pa kliknite na gumb »Change address« za spremembo naslova. 
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Odpre se vam obrazec za dodajanje novega naslova. V polja prepišite podatke iz vašega računa na 

IzAnglije.com. Nato kliknite na gumb »Continue«. 
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Naslov za dostavo se je zdaj spremenil v angleškega. Še enkrat preverite točnost naslova, in nato kliknite 

na gumb »Continue«. 
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5. korak: Potrditev naročila in plačilo 

 

V naslednjem koraku izberite željeni način plačila. Nato še zadnjič preverite vse podatke in kliknite na 

gumb »Confirm Order«. Sistem vas bo preusmeril na spletno stran za opravljanje plačila. Po opravljenem 

plačilu boste prejeli e-poštno obvestilo o uspešnem naročilu, izdelek pa bo poslan v naš logistični center v 

Angliji, od koder ga bomo poslali naprej na vaš domači naslov. 

Pri nekaterih spletnih trgovinah bo morda postopek nakupa nekoliko drugačen, a vseeno se boste v 

trgovini znašli, saj so koraki naročila povsod podobni. Če se kje zatakne, lahko uporabite našo storitev 

eNaročilo, s katero vam bomo celotno naročilo opravili mi, vam pa preostane le čakanje na dostavo na 

domači naslov. 


