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Είσοδος στο site της cosmoONE

1. Κάντε κλικ στη γραμμή διεύθυνσης,
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση

www.cosmo-one.gr

3. Κάντε κλικ στο
‘LOGIN’.

2. και πατήστε Enter.

V 1 11/06/2020

2

Είσοδος στο marketsite

Κάντε κλικ στο
‘LOGIN’
του Marketsite ή
πατήστε
απευθείας πάνω
στο εικονίδιο.

v. 5, 12/06/2020

Πρόσβαση στη σελίδα εφαρμογών της cosmoONE

Συμπληρώστε
και τα τρία
πεδία και
πατήστε το
κουμπί
‘Υποβολή’.

Σημαντικές σημειώσεις
Τα στοιχεία για τα πεδία αυτά:
• είτε θα σας αποσταλούν από την cosmoONE μέσω mail (από την
ηλεκτρονική διεύθυνση registerone@marketsite.gr),
• είτε ήδη τα έχετε από προηγούμενη συμμετοχή σας σε
δημοπρασία της cosmoONE.
Αν υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Help Desk.
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Όροι χρήσης των υπηρεσιών της cosmoONE

Αν δεν έχετε ήδη αποδεχτεί τους όρους όσον αφορά τη
χρήση των υπηρεσιών της cosmoONE, θα εμφανιστούν
στην οθόνη σας. Θα πρέπει να τους διαβάσετε και να
πατήσετε ‘Συμφωνώ’ για να σας επιτραπεί να συνεχίσετε.
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Εισαγωγή στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
Πατήστε στο σύνδεσμο
‘auctionONE’.

Σημαντικές σημειώσεις
Στην οθόνη ‘Χρήση εφαρμογών’ εμφανίζονται:
• Oι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ως χρήστης.
• Tα στοιχεία της εταιρείας σας.
• H κατηγοριοποίησή της.
Θυμηθείτε να ελέγξετε τα στοιχεία, τα οποία έχετε δυνατότητα να
διορθώσετε μέσω του Διαχειριστή Προφίλ της εταιρίας σας.
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Προσθήκη στην Κονσόλα Προσφορών
1. Βρείτε τη δημοπρασία (ή τις
δημοπρασίες) στις οποίες
λαμβάνετε μέρος.
2. Κάντε κλικ στο tickbox
της δημοπρασίας ή των
δημοπρασιών.

Αν λαμβάνετε μέρος σε μία μόνο δημοπρασία,
μπορείτε να πατήσετε πάνω στο όνομά της και
αυτομάτως θα ανοίξει νέο παράθυρο και θα
προστεθεί στην κονσόλα προσφορών.

3. Κάντε κλικ στο
‘Προσθήκη στην Κονσόλα’.
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Πώς να υποβάλετε προσφορά σε δημοπρασία με ένα είδος

1. Για να υποβάλετε αποδεκτή προσφορά θα πρέπει να βελτιώσετε την δική σας
τελευταία αποδεκτή προσφορά:

2. Πατήστε το κουμπί ‘Υποβολή’
που βρίσκεται στο άνω ή κάτω
μέρος της σελίδας.

• Πατήστε το βελάκι προκειμένου να βελτιώσετε την τιμή κατά ένα βήμα ή
συμπληρώστε την τιμή στο πεδίο.
• Ελέγξτε αν θα πρέπει να πατήσετε περισσότερες φορές το βελάκι για να είναι
η προσφορά σας τουλάχιστον ένα βήμα καλύτερη από την δική σας
τελευταία αποδεκτή προσφορά.

•
•
•
•

Σημειώστε ότι:
Η προσφορά σας δεν μπορεί να είναι ίση με την υπερισχύουσα προσφορά, παρ’ όλο που δεν είναι
εμφανής ως πληροφορία.
Η προσφορά σας μπορεί να είναι ίση με την τιμή εκκίνησης, αρκεί τη δεδομένη στιγμή να μην έχει ήδη
υποβληθεί η τιμή εκκίνησης ως προσφορά και να είναι ταυτόχρονα και υπερισχύουσα.
Η προσφορά σας θα πρέπει πάντα να βελτιώνει την προηγούμενη δική σας προσφορά τουλάχιστον
κατά ένα βήμα ή ακέραια πολλαπλάσια αυτού.
Για να λάβετε σειρά κατάταξης θα πρέπει να έχετε υποβάλει τουλάχιστον μία αποδεκτή προσφορά.
v. 5, 12/06/2020

Μετά την αποδοχή προσφοράς σε δημοπρασία με ένα είδος

3. Ελέγξτε στο ‘Αποτέλεσμα προσφοράς’
αν έγινε αποδεκτή.
Επίσης εμφανίζεται το μήνυμα της έγκρισης
το οποίο αν επιθυμείτε, μπορείτε να
κλείσετε πατώντας το ‘x’ στα δεξιά.

4. Εφόσον έγινε αποδεκτή η προσφορά σας:
- Εμφανίζεται ένα σφυράκι στα δεξιά του ονόματος είδους, μόνο αν έχετε
την υπερισχύουσα προσφορά. Αν όχι ελέγξτε αν μπορείτε να βελτιώσετε
την προσφορά σας .
- Αν έχετε την υπερισχύουσα προσφορά, έχετε σειρά κατάταξης ίση με 1
ειδάλλως ελέγξτε σε τι σειρά κατάταξης είστε.
- Στο πεδίο ‘Η Τελ. Αποδεκτή Προσφορά σας’ εμφανίζεται η προσφορά
που υποβάλατε. Το πεδίο αυτό, εμφανίζει πάντα την πιο πρόσφατη
αποδεκτή προσφορά σας.
Σημαντικές σημειώσεις

• Όσο σε ένα είδος έχετε το σφυράκι, σημαίνει ότι έχετε επί του παρόντος την υπερισχύουσα προσφορά. Αν το
χάσετε, θα πρέπει να κρίνετε αν θέλετε να υποβάλετε νέα προσφορά που θα βελτιώνει την υπερισχύουσα
προσφορά ή την τελευταία δική σας αποδεκτή προσφορά.
• Κατά την εξέλιξη της δημοπρασίας, πιθανόν να φτάσετε σε κάποιο σημείο που δεν θα έχετε πλέον το
περιθώριο να βελτιώσετε την υπερισχύουσα προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σειρά κατάταξης
και φροντίστε να υποβάλετε την καλύτερη προσφορά που μπορείτε.
• Μετά την υποβολή προσφοράς, το tick box του είδους αποεπιλέγεται. Επιλέγεται αυτομάτως ξανά, είτε
πατώντας τα βελάκια αυξομείωσης του βήματος, είτε συμπληρώνοντας την τιμή της προσφοράς σας.
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Κλείσιμο Δημοπρασίας
5. Μετά τη λήξη της
δημοπρασίας, η κατάσταση της
δημοπρασίας αλλάζει σε
«Κλειστές»

6. Για να ελέγξετε το
ιστορικό της δημοπρασίας
που πήρατε μέρος, πατήστε
στο εικονίδιο «i».
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Προβολή Ιστορικού

Στο ιστορικό εμφανίζονται όλες οι αποδεκτές και απορριφθείσες προσφορές σας.
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