NÁVOD AKO NAKUPOVAŤ
1. NÁKUPNÝ KOŠÍK
Ak si vyberiete produkt, ktorý vás zaujal a chcete si ho zakúpiť, kliknite na jeho názov alebo
obrázok a otvorí sa detail produktu. Tam nájdete všetky potrebné informácie o produkte
(popis, materiál, rozmery, farebné prevedenia, dostupnosť, atď.). Taktiež si môžete
prehliadnuť fotografie výrobku. Keď označíte požadované možnosti, kliknite na ikonu pri
produkte – PRIDAŤ DO KOŠÍKA.

Môžete ďalej pokračovať v nákupe alebo môžete prejsť k objednávke kliknutím na ikonu
nákupného košíka, ktorú nájdete v pravom hornom rohu webovej stránky. V nákupnom
košíku, je možné dodatočne upravovať množstvo objednaných produktov alebo produkty
zmazať.
Ak ste pridali všetky produkty, ktoré chcete zakúpiť, pokračujete k ďalšiemu kroku –
POKRAČOVAŤ K DOPRAVE A PLATBE.

2. DODANIE A PLATBA
V ďalšom kroku si zvolíte možnosti: nákup na fyzickú osobu alebo nákup na firmu,
môžete si zvoliť možnosť doručovanie na inú adresu. Ďalej vyplníte povinné údaje - meno,
priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), krajina.
K objednávke je možné pridať poznámku.
DOPRAVA - na výber máte doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou
službou.
PLATBA - platba prevodom alebo platba dobierkou.
Ak ste vyplnili všetky požadované údaje, pokračujete k ďalšiemu kroku – POKRAČOVAŤ
K SUMÁRU.

3. SÚHRN OBJEDNÁVKY
V tomto kroku je súhrn celej objednávky. Ak nájdete chybu, môžete sa vrátiť do
predchádzajúcich krokov a chybu opraviť. Následne je potrebné (po prečítaní obchodných
podmienok) označiť -

súhlas s obchodnými podmienkami - Zakliknutím súhlasíte s

obchodnými podmienkami a zároveň súhlasíte s objednávkou, s nutnosťou platby za
objednaný tovar.
Ak máte záujem o zasielanie noviniek prostredníctvom občasného newsletteru, označte aj
možnosť – Súhlasím so zasielaním noviniek na môj e-mail.
Ak sú údaje v poriadku, môžete objednávku potvrdiť – DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU.

Po dokončení objednávky vám na zadanú e-mailovú adresu príde potvrdzujúci e-mail (Ak
ho nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte SPAM, ak sa e-mail nenachádza ani tam,
kontaktujte nás.).

