eshop.zvoska.cz

Stručný průvodce e-shopem

Objednávejte
online
24 hodin denně!

Přijíždíme s chutí

1. Registrace, přihlášení a titulní stránka
Registrace: Vyplňte registrační
formulář, nebo požádejte našeho
obchodního zástupce o registraci
do e-shopu. Obratem Vám zašleme
e-mailem přihlašovací údaje: Jméno
a heslo

Přihlášení: Zadejte přihlašovací údaje, tedy
jméno a heslo, které jste obdrželi emailem.
V případě ztráty hesla Vám zašleme nové pomocí
odkazu „Zapomněli jste heslo?“. Pouze přihlášený
uživatel může objednávat zboží, vidí ceny, dostupnost zboží a další podrobnosti.

Novinky v našem
sortimentu:
Zde naleznete všechny aktuální novinky,
které jsme zařadili do
našeho sortimentu!

Vyhledávání:
Pro vyhledávání můžete použít
celý název produktu nebo jen
jeho část. Použít můžete také
katalogové číslo zboží.
Příklad: kotleta, filé, 9051 a vše
ostatní Vám už poradí našeptávač nebo můžete hledat napříč
všemi kategoriemi.
Leden - únOr 2020

AKČNÍ NABÍDKA PRO MALOOBCHOD

PlatnOst: 11.1. - 14.2.
125784

Polárkový dort
Ledňáček vanilka

new

nOvinKa
Zmrzlinová timentu!
v našem sor

18x615ml

Akční položky:
Veškeré akční zboží
z pravidelně vydávaných letáků je zde
přehledně zobrazeno.

1790/ks

125785

Polárkový
dort Ledňáček
čokoláda
18x615ml

8790/ks
035

Platýs Limanda bílé filety
bez kůže Šišma
10x500g

IQF, velikost filetu 90-150g,
glazura 20-25%

1490/ks
803640

Hranolky Sunny Fries
Aviko
20x450g

122406

4990/ks

Knedlíky tvarohové
s čokoládovou náplní
Don Peppe
8x600g

+420 554 612 203
+420 722 510 651

www.zVOskA.cz
eshop.zvosKa.cz

Aktuální akční
letáky a katalog:
Vždy budete mít po ruce aktuální tiskoviny v elektronické
podobě!

@

obchod@zvOska.cz
eshop@zvosKa.cz

ZVOSKA, s. r. O.
Červený DVůr 918/7, KRNOv, 794 01

Telefonická a emailová pomoc: Pro všechny uživatele a zákazníky máme také odbornou podporu, kde Vám pomůžou
a zodpoví veškeré Vaše dotazy telefonicky +420 554 612 203 nebo emailem na adrese eshop.zvoska.cz

+420 554 612 203
+420 722 510 651

eshop.zvoska.cz

@

eshop@zvoska.cz

ZVOSKA, s. r. o.
Červený Dvůr 918/7, KRNOV, 794 01

2. Rozdělení zboží
do kategorií
Rozdělení do sortimentních kategorií, které jsou
uspořádány do tříúrovňové hierarchie. Vše je vytvořeno s maximální logickou návazností a jednoduchostí pro vyhledávání. Například vepřovou kotletu
bez řetízku naleznete následovně:
Maso  Vepřové maso  Vepřová kotleta
Sortimentní kategorie: Veškeré zboží je
rozděleno do 14 základních sortimentních kategorií,
které se následně člení na jednotlivé podkategorie
(pro zobrazení podkategorie stačí kliknout na danou kategorii.)
Sortimentní podkategorie: Jednotlivé podkategorie mají také své obrázkové „dlaždice“, které
Vám pomohou s lepší orientací při hledání zboží.

3. Zobrazení zboží, filtr, symboly a možnosti objednání
Možnosti zobrazení: Každý uživatel e-shopu má možnost vybrat si mezi třemi druhy
zobrazení zboží. V detailním zobrazení je navíc
možnost vidět poznámku k jednotlivému zboží.

Filtr zboží: Pro rychlejší orientaci si můžete
zboží v jednotlivých podkategoriích filtrovat dle
požadavku. Možnosti filtrace jsou podle výrobce
nebo můžete filtrovat novinky a akční položky
z dané podkategorie

Symboly: E-shop zobrazuje pomocí symbolů
veškeré základní informace potřebné k zakoupení zboží.
skladem

Skladem – zboží je skladem připraveno
k expedici v případě objednání
Akční položka – zboží je aktuálně
umístěno v akčním letáku

Vložení zboží do košíku  objednání: Pro vložení zboží do košíku je potřeba
„tlačítky
“ navolit potřebné množství nebo jej přímo vepsat do bílého pole. Vždy je uvedena
také jednotka (karton, ks, l, kg) pro přehled, jaké množství v dané jednotce vkládáte do košíku.
Vkládání zboží do košíku je možné ve všech možných zobrazeních v rámci celého e-shopu.

Mé oblíbené (šablony) – zboží lze
umístit do oblíbených položek
new

Novinka – aktuální novinka
v sortimentu
Výrobce – výrobce dodávaného zboží

4. Pomocníci pro Váš rychlý nákup
Mé oblíbené (šablony)

top

TOP - nejčastěji nakupované výrobky

top

TOP nejčastěji nakupované výrobky:
Každému novému uživateli e-shopu se při kliknutí
okamžitě zobrazí jeho historie nejčastěji
na
nakupovaného zboží. Obratem tak zjistíte, jaké
zboží pravidelně nakupujete a můžete je objednávat
opakovaně. Rovněž si jej můžete vložit do šablon
„Mé oblíbené“ .
top

Mé oblíbené (šablony): Pro rychlé a přesné objednávání zboží používejte Vámi vytvořené „Mé oblíbené“
šablony. Výrazně Vám to urychlí tvorbu objednávek!
Šablonu můžete vytvářet v rámci celého e-shopu při
kliknutí na symbol u jednotlivých výrobků. Následně
je potřeba vybrat, do jaké šablony chcete daný výrobek
umístit.

eshop.zvoska.cz

eshop.zvoska.cz
5. Košík a jeho obsah
Zobrazení obsahu nákupního košíku:
Při rozkliknutí odkazů se obratem dostanete na zobrazení
obsahu ve Vašem nákupním košíku. Pokud průběžně přidáváte zboží do košíku, zobrazujeme Vám pro informaci počet
produktů a předběžnou cenu
Obsah košíku: Zde je možno finálně zkontrolovat zboží
a objednané množství (počet). Zboží je možné odstranit z košíku nebo upravit objednané množství (počet)

6. Dokončení a odeslání
objednávky
Odběratel a adresa dodání: Zde naleznete Vaše
obchodní údaje a adresa dodání. Pokud chcete zboží dodat
na jiné místo než je adresa dodání, je potřeba vše uvést do
poznámky k objednávce.
Vaše fakturační adresa

Vaše adresa dodání

Obsah košíku a rekapitulace objednávky:
Před odesláním objednávky máte ještě možnost kontroly
a kroku zpět pro případnou úpravu v košíku. V rekapitulaci
vidíte předběžnou celkovou cenu objednávky.
Způsob platby: Zákazníci, kteří mají nastavenou platbu
převodem, budou mít vždy nastaveno „převodem“ a mohou
si zvolit dle potřeby mezi dalšími platbami „hotově“ nebo
„hotově – stravenky“. Zákazníci, kteří platí hotově, mají
možnost volit mezi „hotově“ nebo „hotově – stravenky“.
Termín dodání: Pro uzavření objednávky je potřeba vždy
zvolit termín dodání. V případě zaslání objednávky ve všední
den do 16:30 a v neděli do 16:30 je doručení zboží možné již
následující den. Požadavek na čas závozu je potřeba napsat
do poznámky.
Poznámka: V případě, že máte jakýkoliv další požadavek,
vše je potřeba napsat do poznámky k objednávce a my ji
budeme obratem řešit. Do poznámky také uvádějte informaci
o požadavku na čas závozu objednaného zboží.

7. přijetí objednávky

Potvrzení o přijetí objednávky – Jakmile odešlete
objednávku, obratem Vám pošleme potvrzující email. Přílohou
emailu je vždy PDF soubor, který obsahuje celý souhrn Vaší
objednávky a předběžnou cenu.

Zpracování Vaší objednávky – Ihned po přijetí se
naši pracovníci začnou zabývat zpracováním Vaší objednávky,
aby byla vykryta včas a v pořádku dle Vašich požadavků.
Můžete znovu pokračovat v tvorbě nové objednávky. Pokud již
nebudete objednávat žádné další zboží odhlaste se prosím.

