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1. За вход в системата, моля въведете потребителско име и парола. Ползвайте главни 

букви! 

 

 

2. Ако знаете каталожния номер на частта, която търсите, ползвайте търсачката 

 
 

3. Проверете наличности в складовете на Елтрак; цени със или без включена търговска 

отстъпка; цените, маркирани с B2B, важат само за онлайн поръчки; попълнете исканото 

количество в клетката под избрания от Вас склад; добавете към Вашата поръчка 

 

http://b2b.eltrakbulgaria.com/


 

4. При недостатъчна наличност в България, кликнете върху кашончетата за да 

проверите наличности в основните дистрибуционни центрове на САТ и приблизително 

време за доставка 

 
 

 
 

5. Завършете Вашата поръчка попълвайки начин на доставка и плащане, спешност на 

поръчката, Ваш номер на заявка, при нужда от техническа консултация с наш 

представител отбележете това си желание срещу каталожния номер. При липса на 

договорени условия за отложено плащане и желание за заплащане на поръчката по 

банков път, ще получите проформа фактура от нас след генериране на заявката. 

 

 



6. Използвайте линка на Бърза Поръчка. Въведете всички каталожни номера и 

количества, които желаете да поръчате 

 

 
 

7. Достъп до каталозите за резервни части на Вашето оборудване. 

ENTER SIS (SERVICE INFORMATION SYSTEM) 

 

- Желателно е да въведете пълния сериен номер на машината /двигателя. За вход в 

каталога изберете Systems & Components (Product Structure) 

 

- Parts Identification 



 

- Изберете частите, които търсите. Кликването върху кутийката Qty автоматично 

зарежда цялото количество, бихте могли да го коригирате при необходимост. Частите, 

чието описание е изместено в дясно се съдържат в по-горния номер, т.е. при поръчка 

на 1бр. 252-2584 не е необходимо да поръчвате допълнително 7Y-8763 и 8T-3490 

 

 

- Запаметете избраните части като кликнете върху Add to Parts List бутона. 

Продължете с търсенето 

 

 
- След като сте готови с избора си изберете View Parts List бутона 

 

 



- Return Parts List бутона ще зареди избраните части в системата за онлайн пазаруване 

 

 
 

8. Поръчайте бързо и лесно масла и филтри през секция ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

9. Запознайте се с текущи ПРОМОЦИИ 

10. Проследете ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ 

11. Изтеглете фактури в PDF или EXCEL 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ! 


