
ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОЗАЧИ ЗА CLAXI

DELIVERY



Се најавуваш со корисничко име
и лозинка и го одбираш копчето
LOGIN.

1 Чекор



Следно се одбира опцијата
SUBSCRIBE кога ќе се појави
известувањето.

2 Чекор



Кога ќе кликнеш на Subscribe ќе
те однесе да го одбереш твојот
план - во овој случај е бесплатен.

Тука ја одбираш опцијата
CONTINUE FREE.

3 Чекор



На следната нотификација со
наслов “Confirm Subscription” ја
избираш опцијата CONTINUE.

4 Чекор



ВАЖНО: Доколку немаш пуштено
локација ќе го добиеш ова
известување.

5 Чекор

Koга ќе одбереш
опција “Settings” ќе
те однесе каде ќе
треба да кликнеш
за LOCATION ON.



За да можете да почнеш со
возење, потребно е да го одберете
копчето кое се наоѓа на долниот
дел од екранот. 
 

6 Чекор

Со тоа ќе бидете достапни за
возење!



Kога ќе добиете нова нарачка ќе
ви пристигне известување кое
изгледа вака:

7 Чекор

8 Чекор
За да видите кои нарачки се
достапни кликнете на ѕвончето



Кога ќе кликнете на
нотификацијата, ќе ви ги даде
сите нарачки кои чекаат превоз
во моментот.

9 Чекор



Кликнете VIEW за да аплицирате.
За да пуштите понуда за возење
потребно е да пополниш:

На крај одбирате
SEND OFFER со
тоа понудата е
испратена до
локалот.

Цена за 
доставата

10 Чекор

Време на 
пристигнување
до локалот
Забелешка
(доколку има)



Кога вашата понуда ќе биде
прифатена од локал, ќе ја добиете
следната (звучна) нотификација:

Испратената понуда изгледа вака.

11 Чекор

12 Чекор



Штом се прифати нарачката,
екранот кој се гледа е следниот:
Со одбирање на копчето DRIVING
TO SHOP возењето започнува. 

Имате 30
секунди да го
прифатите
возењето.

13 Чекор



Кога ќе стигнете кај локалот, го
кликате копчето AT PICK UP.

14 Чекор



Тогаш ви излегува известување
колку треба да се плати на
локалот за нарачката.



Кога ќе се пристигне на крајната
дестинација кај купувачот, се
клика копчето ARRIVED.

15 Чекор



Во тој момент излегува
известување за вкупната цена
што треба да се наплати од
купувачот.



На крајот на возењето се избира
една од опциите:

16 Чекор

End Ride
завршување на

возењето 

Fake Order 
лажна нарачка

 
Client No Show 

ако не се појави
купувачот

во овој случај
одбираме
END RIDE



Последно е давање рејтинг 
на купувачот.



076 706 215

CLAXI.NET

WWW.CLAXI.MK

Koнтакт
За дополнителни прашања и
информации, контактирајте на:


