Ako nakupovať

1. Vybraný tovar z našej ponuky vložíte do košíka kliknutím na "Pridať do košíka".
2. V časti viac o tovare sa môžete dočítať detaily výrobku, ako popis, spôsob použitia, zloženie,
skladovanie. Tiež môžete tovar vložiť do nákupného košíka kliknutím na tlačítko "Pridať do
košíka" máte možnosť zvoliť si potrebné množstvo tovaru.
3. Po skončení nákupu kliknite na "Nákupný košík", ktorý sa nachádza na lavej strane v menu.
4. Skontrolujte si Vami zvolený tovar.
5. Tovar zasielame v rámci SR na dobierku. Na dodanie tovaru využívame služby kuriérskej
spoločnosti DPD.
6. Platbu za tovar uskutočníte pri preberaní tovaru od kuriéra DPD v hotovosti.
NEZABUDNITE
Zákazník by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to
najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V
prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti DPD na dodacej adrese, bude Vás telefonicky
kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Infolinka spoločnosti DPD 18 373.
Pre zákazníkov z ČR viď. "DODANIE TOVARU V ČR". Tovar bude zaslaný až po zaplatení
tovaru na náš bankový účet. Zákazník obdrží od Českej pošty oznámenie o uložení zásielky.
7. Vašu objednávku zašlete kliknutím na "Objednať."
8. Ak nie ste registrovaný, musíte zadať osobné prípadne, ak chcete, aj fakturačné údaje.
9. Po zadaní všetkých údajov, zašlete objednávku kliknutím na "Odoslať objednávku"
10. Potvrdenie o prijatí objednávky, spolu s informáciami o platbe, Vám budú zaslané na Vami
zadaný e-mail pri objednávke.
11. Vaša objednávka bude spracovaná a doručená v priebehu 2-4 pracovných dní v rámci SR
a 3-5 pracovných dní v rámci ČR.
12. Využite možnosť kontrolovať stav Vašej objednávky v ZÁKAZNÍCKEJ SEKCII - VAŠE
ÚDAJE v kolonke prihlásenie. Kde nájdete Vaše zadané údaje pri registrácii a dodacie adresy.
V prípade že ste už objednávali máte tu informácie o stave Vašich objednávok.
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