Vítejte v obchodu www.todicamp.com . Zde najdete návod na nákup zboží v českém jazyce
pro platbu platební kartou, kterou běžně používáte na placení v obchodech. Podmínka je, že
musí být u karty povolen nákup zboží na internetu. Toto si buď sami nastavíte
v internetovém bankovnictví, nebo Vám to nastaví ve Vaší bance.
Můžete si hned na začátku nastavit jazyk a měnu, se kterou chcete operovat. Je to v podstatě ale úplně jedno.

1. Na úvodní straně si klikněte na vybraný produkt. V našem případě třeba na Todikamp.

2. Tlačítkem ( + nebo - ) vyberte počet kusů Todikampu. Objednávejte maximálně 5 kusů (kvůli DPH, CLU a
úřadům vůbec) Při objednání 5 kusů máte již 5% slevu. Minimální doporučená kůra jsou 4 lahvičky při váze
80 kg. S dalšími 20 kg doporučuji další lahvičku navíc. Pokud budete přikládat obklady a dělat mikroklyzmata,
doporučuji objednat více. Ne však více, jak 5 najednou. Nebo udělat 2 objednávky. Každou na jinou adresu a
jméno. Případně si počkat z druhou objednávkou třeba týden a zopakovat ji.
3. Pokud chcete kupovat ještě jiný druh zboží, klikněte na Vložte zboží do košíku – „ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ“
4. Kikněte na políčko „КУПИТЬ“ – Koupit , pokud již nechcete žádné další zboží a chcete pokračovat k platbě.

5. Klikněte na „ПРОДОЛЖИТЬ ЗАКАЗ“ - Pokračovat v objednávce

6. Pokud jste již registrovaný zákazník, vyplňte vlevo nahoře – Přihlašovací email + Heslo ( Пароль ) a přihlašte
se kliknutím na „Авторизоваться в существующий кабинет“. Vaše doručovací data budou automaticky
vyplněna
7. Pokud jste nový zákazník klikněte na tlačítko OK pod „Продолжить как новый покупатель“ a vyplňte údaje
nutné pro odeslání objednávky.
Имя * Jméno
Фамилия * Příjmení
Email * email

Телефон * Telefon
Страна * Země (po kliknutí do kolonky vyberte v rolovátku Czech republic)
Штат – Provincie (nevyplňujte)
Город * Město
Адрес * Ulice a číslo popisné
Индекс * Směrovací číslo
Vyplňte nějaké Vámi vybrané heslo - „Пароль *“ a zopakujte heslo - „Повторите пароль *“

8. Níže zaklikněte třetí kolonku zleva „Яндекс Касса“

9. Na závěr klikněte vlevo dole na Potvrzení objednávky – „ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА“ a přejděte k platbě.

10. Klikněte na záložku (políčko) „Банковская карта“
Je úplně jedno, v jaké měně se ukazuje cena (v našem případě 135.50 USD) Banka si automaticky
přepočítá podle aktuálního kurzu a strhne Vám tuto částku v korunách. Nemějte vůbec obav. Je to
bezpečné a určitě na platbě neproděláte. Prostě si představujte, že nakupujete v klasickém
internetovém obchodě za koruny )

11. Vyplňte číslo kreditní platební karty, datum vypršení platnosti a bezpečnostní kód (3 místní číslo na druhé
straně karty).

12. Pokud chcete zaslat potvrzení na email, zaklikněte políčko „Get the receipt“ a po objevení prázdné kolonky
do ní vepište email, kam má být potvrzení zasláno. Pokud by Vám email nepřišel, zkontrolujte v emailu složku
„SPAM“.
13. Platbu potvrďte tlačítkem „заплатить“

14. Pravděpodobně Vám přijde žádost o zadání bezpečnostního kódu, který Vám přijde na mobilní telefon
spárovaný s Vaší platební kartou.
15. Po zadání kódu a jeho odeslání do banky je platba uskutečněna a na obrazovce se objeví zpráva
16.

17.

„Платеж выполнен“ (Platba a objednávka dokončena)

Ostatního pod tím si nevšímejte. To je nějaká historie plateb a přesměruje Vás to stejně někam, kam nechcete )

Na email Vám přijde potvrzovací zpráva

Здравствуйте, Ваш заказ был принят и оплата была произведена.





Имя: Miloš Liška
E-mail: info@foxylife.cz
Телефон: +420774320531
Страна: Czech Republic






Штат :
Город: Hradec Králové
Улица: Nerudova 940
Индекс: 50002






Способ оплаты: Яндекс Касса
Стоимость доставки: 12.00
Общая цена: 135.50
Валюта: USD
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