
Návod jak objednat u výrobce 

1. Úvodní stránka výrobce 

Klikněte na tlačítko OBJEDNAT TEĎ a nebo BUY NOW 

 

Po kliknutí na OBJEDNAT 

musíte srolovat stránku pod úvodní obrázek 

 

Zaškrtněte typ účtu 

 



 

 

Toto jsou možnosti nákupu nakoupit svoje nápoje se slevou 

 Základní balíček = 1 výrobek výsledná cena k objednání s dopravou a DPH je 88,57 $ -1 891 Kč (u nás 1 869Kč) 
 Starter pack = 3 výrobky 25% sleva výsledná cena k objednání s dopravou a DPH je 200,50 $ - 4 281 Kč (u nás 5 469Kč) 

 Advanced pack = 6 výrobků 35% sleva výsledná cena k objednání s dopravou a DPH je 331,18 $ - 7 071 Kč (u nás 10 839Kč) 

Dolar k 7.1.2021   21,35 Kč odkaz Google kurzy zde.  Při objednání je nutná platební karta. Platební karta vám sama automaticky převede CZ 
měnu na dolary. Použít můžete jakoukoliv platební kartu. Vždy budete dotázáni, než potvrdíte platbu. 

 

 

 

Doporučující zástupce je web www.cerna-pecena-kava.cz -provozovatel je 
Oldřich Kopecký. Jsme distributoři společnosti Valentus. Proto řešíme veškeré 
reklamace a jsme i nápomocni na telefonu 775054870  

Osobní informace 

Zadejte Jméno, příjmení, email a telefon  

Uživatelské jméno  

Vzhledem k tomu, že si vytváříte nákupní účet, je uživatelské jméno příjemné 
pro komunikaci s Vámi. Dále budete uživatelské jméno potřebovat pro 
přihlášení při opětovném nákupu. 

Heslo 

5-15 znaků  

Zvolte zemi  

Název – Vaše jméno   

1 řádek adresy  - ulice a číslo popisné a orientační  

2 řádek adresy  -  pokud máte v adrese dodatek (za rohem, zvoňte na paní 
Novákovou atd.) 

Město   - zadejte město kam se bude balík dodávat 

Stát provincie  - nemusíte zadávat nic 

PSČ – zadejte PSČ kam se bude balík dodávat 



VÝBĚR PRODUKTU 

Zvolte balíček – počet kusů 

1 x   

3 x   

6 x   

Zvolte produkty cena je vždy stejná  

 

Zadejte POKRAČOVAT 

 

POZOR!!! 

Když uděláte ve formuláři chyby anebo něco zapomenete napsat. 

Úplně nahoře nad vším textem se vám objeví, jaké chyby ve formuláři máte např.  

Došlo k následujícím chybám (7): 
 Uživatelské jméno musí mít 2 až 20 znaků (mezery nejsou povoleny.) 

 Heslo musí mít 5 až 16 alfanumerických znaků. 

 Jméno musí mít 2 až 30 znaků. 

 Příjmení musí mít 2 až 30 znaků. 

 Neplatná emailová adresa. 

 Neplatné telefonní číslo. 

 Musíte zadat název zásilky. 

 



 

 

 

Hotovo blahopřejeme… 

Běžná doba dodání je 4-7 dní  

Na emailovou adresu vám přijde shrnutí o nákupu a potvrzení o platbě. 

Pokud potřebujete poradit ohledně užívání navštivte náš Facebook    

Pokud budete mít jakýkoliv problém zavolejte 775 054 870  

www.cerna-pecena-kava.cz ručí za kladnou objednávku  

Shrnutí  

 ceny  
 poštovného  
 DPH 

Zadejte informace z karty  

 Jméno na kartě  
 Typ karty  
 Číslo karty 
 Do kdy karta platí (např. 12/24 
 Bezpečnostní kód naleznete na druhé straně 3 čísla 

 

 

 

Adresa kreditní karty  

Můžete zkopírovat adresu  

 


