Návod k použití
objednávkového systému

WWW.GIRAFRUIT.CZ

K čemu slouží?
Objednávková aplikace firmy Jiří Bareš - GIRA
slouží
k pohodlnému a rychlému objednání zboží přes
internet.

Používání aplikace

Aplikaci naleznete na
internetové adrese:
www.girafruit.cz
.
Pro přístup použijte
červené tlačítko
“Internetový obchod”
v horním menu.

Dále klikněte na tlačítko
“
Online objednávka
”, které
Vás přesměruje do aplikace.
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Registrace
Pokud jste doposud naši aplikaci nepoužívali, bude nutné nejprve provést
registraci
.

Zde vyplňte prosím Vaši
emailovou adresu
, zvolte
si 
heslo
, které si lehce
zapamatujete (heslo
společně s Vaší emailovou
adresou 
slouží pro
přihlášení do
objednávkové aplikace
).
Zbývá ještě vyplnit 
IČO
Vaší firmy 
a kliknout na
tlačítko 
“Registrovat”

Po úspěšné registraci se
Vám automaticky načte
úvodní přihlašovací
stránka, na které se
můžete 
přihlásit do
aplikace
.
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Objednání
V levém menu klikneme na odkaz:
“Zadat novou objednávku”

Ještě předtím, než přejdeme k
samotné objednávce, bude nutné
vybrat dodací adresu
.
Toto provedete v hlavičce
objednávky.
Pokud se Vám zobrazí více dodacích
adres, 
zvolte prosím Vaši
správnou dodací adresu
.

Upozornění:
V případě změny dodací adresy, nás kontaktuje na emailu:
webmaster@girafruit.cz
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Objednávkový formulář
Celý proces objednání zboží je 
velice jednoduchý
. Do kolonky 
“P
očet k
objednání
”
vyplňte Vámi požadované množství.
Reklamované množství zadejte do kolonky 
“Počet k reklamaci”
.
Upozornění:
V kolonce 

“Počet k reklamaci”
lze reklamovat pouze
položky, které jste objednali přes tuto aplikaci. V případě, že do kolonky
nelze zapisovat a chcete uplatnit reklamaci na zboží, které jste objednali
například telefonicky, napište nám jej do poznámky k objednávce,
kterou naleznete ve spodní části stránky s objednávkou.

Pokud si budete přát doručit
zboží v určitý termín,
zvolte datum doručení
.
Můžete také nechat kolonku
prázdnou
. V takovém
případě Vám bude zboží
doručeno v 
nejbližší
možný termín
.
Posledním krokem je
tlačítko
“Odeslat
objednávku”.

V případě 
technických dotazů
, nás kontaktujte e-mailem na adrese:
webmaster@girafruit.cz
, nebo telefonicky na tel.čísle 
724 034 499
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