
Esimesel sisselogimisel palun järgige juhendit: 

1. Minge aadressile: http://tellimine.kirjastusmaurus.ee/et/account/forgotpwd 
2. Sisestage nii lahtrisse "Kasutajanimi" kui ka "E-post" ametlik e-postiaadress, millelt 

olete varem Mauruse kirjastusega suhelnud. Kui tekib kahtlusi, milline on kooli senine 
ametlik aadress, siis võtke ühendust marili@kirjastusmaurus.ee 

3. Vajutage "Saada". 
4. Kontrollige oma e-postkasti, sinna saabub kiri "Unustasid salasõna?" 
5. Avage kiri ja klõpsake salasõna muutmise lingil. 
6. Mõelge välja salasõna ja sisestage see mõlemasse lahtrisse.  
7. Vajutage "Saada". 
8. Kirjutage üles nii kasutajanimi (Teie e-posti aadress) kui ka salasõna. 

Edaspidi saate tellimiskeskkonda sisse kahel viisil:  

1. Minnes otse aadressile: http://tellimine.kirjastusmaurus.ee/et/login 
2. Minnes aadressile: http://tellimine.kirjastusmaurus.ee/ ja valides ülalt paremast nurgast 

"Logi sisse". 

 

Pärast sisse logimist saate hakata sobivaid tooteid valima. Selleks:  

1. Valige ülamenüüst ainevaldkond, mille materjale soovite vaadata.  
2. Otsige üles toode, mida soovite tellida.  
3. Sisestage soovitud kogus ja vajutage "Lisa korvi". 

https://kirjastusmaurus.us19.list-manage.com/track/click?u=46e6577a24916a798b72019e0&id=b8fab201d6&e=065d0ada9a
https://kirjastusmaurus.us19.list-manage.com/track/click?u=46e6577a24916a798b72019e0&id=222a6a5c11&e=065d0ada9a
https://kirjastusmaurus.us19.list-manage.com/track/click?u=46e6577a24916a798b72019e0&id=3d24d245c9&e=065d0ada9a


 

Ekraani paremasse ülanurka ilmub hetkeks ka toote lisamist kinnitav tekst. Saate sel moel kõik Teid 

huvitavad ainevaldkonnad läbi käia ja vajalikud tooted ostukorvi lisada. Kui olete kõik soovitud tooted 

lisanud, leidke ülalt paremalt oranž ostukorvi märk ja klõpsake selle kõrval näha oleval tellimuse summal. 

 

Seejärel avaneb teie ostukorvi lehekülg. Sellel lehel saab: 

1. Kontrollida, kas tellitud tooted on õiged ja vajadusel ebavajalikud tooted eemaldada 
(lingist "eemalda"). 

2. Kontrollida ja vajadusel muuta toodete koguseid. 

Ostukorv säilib kuni olete tellimuse esitanud või ise ostukorvi tühjendanud, st saate tellimusega 

tegelemist jätkata ka mitme päeva või nädala pärast.  

 

Kui olete veendunud, et tellimusel on kõik õigesti, vajutage "Telli". 



 

Seejärel avaneb lehekülg, kus saate kontrollida nii arve saaja kui ka kauba saaja andmeid ja aadressi. 

Kauba saaja andmeid saate muuta sellel samal lehel, kui soovite muuta arve saaja andmeid, siis vajutage 

ülalt paremalt "Minu konto".  

 

Kui andmed on õiged, saate 

1. vajadusel kirjutada tellimusele kommentaari, 
2. vaadata veel korra üle kogu oma tellimuse, 
3. tutvuda tellimiskeskkonna kasutamise tingimustega ning need kinnitada. 

Kui olete seda teinud, siis vajutage "Telli". Järgmisel lehel näete ka maksmisviisi infot, kuid selle 

võite jätta tähelepanuta - maksmine toimub endiselt vanal moel arvega, mis saadetakse teile eraldi 

e-kirjaga. 

 

Edaspidi saate kõiki oma varasemaid tellimusi näha, kui lähete ülal paremas nurgas lingile "Minu 

konto" ja valite avanevast rippmenüüst "Tellimuste ajalugu". 



Kui miski jäi selgusetuks, siis kirjutage-helistage julgesti: 

Marili Pärtel, marili@kirjastusmaurus.ee, 5054157 

mailto:marili@kirjastusmaurus.ee

