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Nakupovalni vodič po eBayu 

 

Kaj je eBay? 

eBay je nekakšna spletna tržnica, kjer prodajalci 

vpisujejo oglase, kupci pa kupujejo njihove izdelke. 

Kupuje in prodaja lahko vsak, zato je eBay postal 

vodilna spletna prodajalna, kjer se najde na tisoče 

uporabnih izdelkov, ki so večinoma tudi cenejši kot v 

drugih trgovinah. Prodajajo se tako rabljeni, kot tudi 

novi izdelki, in praktično je ni stvari, ki je na eBayu ne 

bi našli. 

Na eBayu prodajalci pogosto objavijo dražbe, v katerih 

zainteresirani kupci dajo ponudbo, zmaga pa tisti, ki 

ponudi največ, in tako kupi izdelek. Na ta način se da 

pogosto skleniti zelo dobre kupčije, saj so izklicne cene 

pri dražbah načeloma precej nizke.  

Obstajajo tudi prodajalci, ki svoje izdelke prodajajo za 

fiksno ceno, kar pomeni, da izdelek kupite tako kot v 

navadni trgovini. Izdelek naročite, plačate ceno in 

počakate na dostavo. 

Razlog, da je eBay tako priljubljen, je predvsem v ugodnih cenah, široki izbiri in udobju, ki ga tovrstno 

nakupovanje nudi. Nakup je enostaven: poiščete izdelek, ki ga želite, opravite plačilo in že se lahko 

veselite dostave na domači naslov. Nekateri prodajalci pa ne omogočajo dostave v Slovenijo, a za to 

lahko uporabite naše storitve, ki vam prav tako zagotavljajo enostaven in brezskrben nakup. 

 

 

 

 

 

 

 

Začetna stran eBay.co.uk 
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Kako nakupovati na eBayu? 

1. korak: Registracija na spletni strani 

Za naročilo izdelka s spletne strani eBay.co.uk se morate najprej registrirati. To storite s klikom na 

povezavo »Register« ob logotipu eBaya.  

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. 
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2. korak: Potrditev identitete 

 

Po registraciji je potrebno potrditi identiteto z vpisom podatkov o vaši kreditni kartici - vpišite tip in 

številko kartice, datum veljavnosti in zadnje tri številke varnostne kode na hrbtni strani kartice. 
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3. korak: Prijava in naročilo 

 

Po uspešni registraciji se prijavite v sistem. To storite s klikom na povezavo “Sign in” na vrhu strani, nato 

vpišete svoje uporabniško ime in geslo ter kliknete na gumb “Sign in”. Ko ste prijavljeni, poiščite izdelek, 

ki bi ga radi kupili.  

 

 

Za primer vzemimo trdi disk WD. Na strani s podrobnostmi o izdelku opazite, da prodajalec izdelka ne 

pošilja v Slovenijo, oziroma je dostava možna samo v Angliji. To seveda ni ovira, saj boste podatke za 

dostavo prepisali z vašega računa na IzAnglije.com. 

 

Nakup opravite s klikom na gumb “Buy it now” poleg cene izdelka. Sistem vas bo ob ogledu podrobnosti 

naročila opozoril, da dostava v Slovenijo ni mogoča. Potrebno bo spremeniti naslov za dostavo. 
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4. korak: Določanje naslova za dostavo 

 

Na strani s podrobnostmi naročila opazite, da prodajalec izdelkov ne dostavlja v Slovenijo – prikazalo se 

vam bo rdeče opozorilo na vrhu strani. Potrebno bo spremeniti vaš trenutni naslov. Poleg vašega 

trenutnega naslova je na voljo povezava “Change”, kjer lahko spremenite ali dodate naslov za dostavo. 

Kliknite na povezavo “Change” poleg vašega trenutnega naslova, izpisanega na strani s podrobnostmi o 

naročilu. Nato kliknite še na povezavo “Add new address”, saj hočete dodati nov naslov. 
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Pri tem se vam bo odprl nov obrazec za podatke za dostavo, kamor prepišete podatke  o angleškem 

naslovu z IzAnglije.com. Vsa polja v tem obrazcu izpolnite s podatki angleškega naslova. Nato kliknite 

gumb “Post to this address”. Opazili boste, da se je naslov za dostavo zamenjal, opozorilo o 

nedostavljanju v Slovenijo pa je izginilo. 
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5. korak: Potrditev naročila in plačilo 

 

Prepričajte se, da se je naslov za dostavo spremenil ter da so podatki pravilni. Po spremembi naslova 

kliknite na gumb “Continue” in potrdite naročilo. Sistem vas bo preusmeril na stran za plačilo oziroma na 

stran s potrditvijo naročila, odvisno od izbranega načina plačila.  

Po uspešno opravljenem naročilu bo angleški trgovec izdelek poslal v naš logistični center v Angliji, kjer 

ga bomo mi posredovali naprej na vaš domači naslov.  

 


