
Ako vybrať 
produkt?
Produkty nájdete prehľadne zoradené 
v hornom menu. Ak máte záujem o 
interiérové dvere, prejdite kurzorom na 
„Dvere a zárubne“ v hornom menu. 
Zobrazí sa Vám ponuka druhov to-
varu. Kliknite na „Interiérové dvere“ 
a vyberte dvere, ktoré sa Vám najviac 
vyhovujú.

 Po kliknutí na „Pridať do košíka“ sa 
vybraná položka presunie do košíka. 
Zobrazí sa tabuľka, v ktorej si môžete 
vybrať ako ďalej postupovať. 

· Ak kliknete na „Pokračovať v nákupe“, 
môžete pokojne nakupovať ďalej. 

· Tlačidlo „Prejsť do košíka“ Vás  
naviguje do košíka. 

· Tlačidlo „Prejsť do pokladne“ Vás 
presmeruje priamo k potvrdeniu  
objednávky.

Košík
V nákupnom košíku sa zobrazuje 
suma a počet položiek, ktoré ste si 
vybrali.  V tomto kroku môžete zmazať 
tovar, ktorý už nechcete, alebo znížiť 
či zvýšiť počet objednaných kusov. Ak 
chcete dokončiť objednávku kliknite 
na „Pokračujte“. 

Cenová kalkulácia
Košík slúži aj na vytvorenie ceno-
vej ponuky. Ak si chcete zostaviť 
nezáväznú cenovú ponuku z dverí, 
kľučiek, zárubní a iných doplnkov bez 
objednania tovaru, pridajte tovar do 
košíka a získate prehľad o výslednej 
cene bez toho, aby ste museli tovar 
kúpiť.

 Prihlásenie
 Pred nákupom máte možnosť 

registrovať sa a prihlásiť. Registrácia 
Vám uľahčí ďalšie nákupy v našom 
internetovom obchode.

· Ak ste nový zákazník kliknite 
na „Som nový zákazník“ a 
„Pokračujte“. Budete môcť vyplniť 
registračný formulár. Po vyplnení 
základných údajov môžete ihneď 
nakupovať.

· Ak  kliknete na „Som registrovaný 
zákazník“, zadáte heslo a potrvdíte 
„Pokračujte“, systém Vás prihlási. 

· Ak kliknete na „bez registrácie“,  
v ďalšom kroku vyplníte svoje os-
obné údaje, ale nebudete zaregistro-
vaný.

 Po vyplnení osobných údajov, stlačte 
„Pokračujte“ a dostanete sa do 
pokladne.

 Pokladňa
 V tomto kroku už nemáte možnosť 
upravovať počet objednaného tovaru. 

· Ak potrebujete urobiť úpravy  
v košíku, vráťte sa o krok späť. 

 · Keď ste ukončili nákup, upresnite  
nám spôsob dodania

· Vyberte spôsob platby. 
· Potvrďte tlačidlom „Pokračovať“. 

Katalóg montážnych firiem
Ak máte záujem o montážnu firmu,  
nájdete si ju pomocou jednoduchého 
formulára, ktorý sa zobrazí po kliknutí 
na „ Áno“, chcem vybrať montážnu 
firmu“ v pokladni. Je možná v rámci 
celého Slovenska. Výber montážnej 
firmy nie je povinný. 

Zvoľte kraj, potom okres a špecializá- 
ciu a zobrazí sa Vám ponuka firiem.
Montážne firmy si môžete porovnať a 
vybrať podľa kritérií, ktoré Vám najviac 
vyhovujú. Pre výber firmy stačí kliknúť 
na „Vybrať“.

Odoslanie  
objednávky
V poslednom kroku objednávky si 
skontrolujte Vaše údaje, tovar, platbu  
a doručenie, a potvrďte, že súhlasíte  
s obchodnými podmienkami. 

Ak je všetko v poriadku, odošlite  
objednávku tlačidlom „Odoslať  
objednávku“.

Detail 
produktu

V detaile produktu je zobrazená cena  
aj dostupnosť. 

Vyberte si rozmer dverí. 

Vyberte si povrchovú úpravu.

Detail materiálu.

Vyberte si typ zámku. 

Vyberte funkčnosť dverí. 

Môžete si vybrať doplnky. 

Váš výber potvrďte tlačidlom 
„Pridať do košíka“.
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Kúpte si dvere rýchlo a jednoducho z pohodlia domova. 
E-shop Dvere.sk Vám ponúka dvere, zárubne, kľučky  
a doplnkový tovar. Pre uľahčenie objednávania sme pre 
Vás pripravili prehľadný návod.

 

E-shop návod


