CARA PEMBELIAN PRODUK HOMEGA

Silahkan login menggunakan nomor handphone
yang telah Anda daftarkan sebelumnya dan
gunakan password yang telah Anda buat.
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Pada halaman utama, silahkan pilih kategori
produk yang ingin Anda beli

Pilih / klik produk yang ingin Anda beli
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Pada halaman detail produk, Anda bisa melihat
deskripsi (kode, harga, ukuran dll), Anda juga
bisa melihat gambar produk dalam ukuran yang
lebih besar (silahkan klik gambar produk).
Jika ingin langsung membeli, silahkan ketik
jumlah produk lalu tekan tombol Add to Cart

Setelah Anda menekan tombol Add to Cart, akan
muncul tanda angka dalam lingkaran hijau pada
icon cart di bagian kanan atas (silahkan klik icon
cart untuk melihat detail pembelian Anda).
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Keranjang belanja berisi informasi produk yang
akan Anda beli. Pada halaman ini Anda dapat
melakukan 2 hal :
1. Menghapus keranjang Belanja
2. Menyelesaikan pembelian
Menghapus :
Anda bisa menghapus keranjang belanja secara
keseluruhan atau bisa menghapus produk per
item.
Menyelesaikan pembelian :
Silahkan klik tombol Check Out

Untuk membeli dari Agen terdekat, silahkan isi
nama jalan Anda
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Setelah Anda mengetik beberapa kata, akan
muncul lokasi secara otomatis. Silahkan pilih
lokasi dari daftar yang telah muncul, lalu klik
tombol Cari (system akan melakukan pencarian
secara otomatis).

Posisi Anda ditunjukkan oleh Pin berwarna
merah sedangkan Pin berwarna biru adalah
tanda bahwa agen Homega tersedia di sekitar
lokasi Anda.
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Silahkan pilih salah satu pin berwarna biru.
Kode Agen akan muncul pada peta dan pada
kolom Agen Tujuan.
Jika tidak terdapat agen terdekat dari lokasi
Anda, silahkan perkecil peta menggunakan 2
jari (zoom out - seperti pada peta google) untuk
mendapatkan lokasi agen dengan area yang
lebih luas.

Jika Anda ingin menambahkan pesan, silahkan
isi kolom pesan (jika tidak, biarkan kosong).
Kemudian klik tombol Order.
Sampai di sini berarti proses pembelian telah
berhasil. Agen kami akan segera menghubungi
Anda untuk menginformasikan pembayaran dan
pengiriman barang.
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Terima kasih telah berbelanja melalui aplikasi Homega. Tingkatkan terus
pembelian Anda, kumpulkan poinnya dan bawa pulang hadiahnya.

APLIKASI HOMEGA

Kini beli produk interior jadi lebih mudah
Produk tersedia :
HPL

Laminate Floor

Vinyl Floor

PVC Sheet

Edging

Skirting

Produk Custom
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