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Spracovanie objednávky
Pri zadávaní objednávky môžete využiť ktorúkoľvek z týchto možností:
1. Vyhľadávacie pole
2. Konfigurátor
3. Rýchla objednávka
4. Objednávka obľúbených produktov
5. Objednávka z cenových ponúk (vrátane špeciálnych)
6. Nahratie objednávky
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Vyhľadávacie pole
Ak poznáte kód daného produktu, stačí ho vložiť do vyhľadávacieho poľa. Už počas zadávania kódu sa
vám zobrazí roleta s ponukou jednotlivých výrobkov. Vďaka tomu môžete vidieť presné označenie
a cenu produktu ešte skôr, ako si ho vyberiete. Uvedené ceny sú bez DPH a bez zliav.

Hneď ako sa zobrazí vami požadovaný produkt, kliknite na danú položku a pridajte ju do košíka.
Kliknutím na odkaz v dolnej časti poľa si môžete zobraziť všetky výsledky hľadania.

Týmto spôsobom môžete vytvoriť celú objednávku alebo prejsť do sekcie Konfigurátora, kde ľahko
dohľadáte

produkty,

pri

ktorých

si

nie

ste

úplne

istí

produktovým

kódom.

Ak sa vám daný produkt vo vyhľadávacom poli nezobrazil, prejdite, prosím, na stranu 7, kde nájdete
informácie o využití voľby pre rýchle objednanie, ktorá umožňuje zadať kódy náhradných dielov,
lemovaní pre okná predchádzajúcej generácie a ďalších neštandardných produktov.

Návod na uloženie vašej objednávky nájdete na stranách 16–19.
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Konfigurátor
Systém DE3 obsahuje nástroj nazvaný Konfigurátor, ktorý slúži ako sprievodca pri vyhľadávaní
jednotlivých produktov. Z ponuky na hornej lište si zvoľte danú kategóriu, v ktorej chcete vyhľadávať.

Hneď ako si zvolíte danú položku, zobrazí sa nové okno, v ktorom môžete svoj výber spresniť.

Vami hľadaný produkt môžete nájsť v spodnej časti okna. Zadajte množstvo a potom už len pridajte
položku do košíka.

Návod na uloženie vašej objednávky nájdete na stranách 16–19.
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Rýchla objednávka
Ak poznáte kódy produktov, ktoré chcete objednať, môžete použiť voľbu Rýchla objednávka. Nájdete
ju na domovskej stránke (ak sa na ňu potrebujete vrátiť z iného oddielu, stačí kliknúť na logo Velux v
ľavom hornom rohu).

Zadanie objednávky funguje rovnako, ako bolo opísané na str. 4. Ak poznáte kód produktu, stačí ho
zadať a potom pridať položku do košíka.

Vyhľadaný produkt môžete doplniť vlastnou poznámkou, tzv. Odkaz na riadok. Môžete si tak uľahčiť
orientáciu v obsiahlejších objednávkach, ktoré obsahujú napríklad produkty pre rôznych zákazníkov či
objekty.

Upozornenie – Odkaz na riadok slúži iba pre vaše potreby a neprenáša sa do objednávky, ktorá je
evidovaná v systéme firmy Velux. Tento odkaz, prosím, nepoužívajte na komunikáciu so zákazníckym
oddelením Velux.

Akékoľvek prípadné spresnenie alebo dodatočné informácie oznámte, prosím, telefonicky
pracovníkom zákazníckeho centra Velux na tel. 02/33 000 555, a to najneskôr do 16.00 hod. v deň
zadania objednávky. Následne bude vami objednaný tovar odovzdaný na dopravu.
Návod na uloženie vašej objednávky nájdete na stranách 16–19.
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Rýchla objednávka náhradných dielov a
neštandardných produktov
Na objednanie náhradných dielov, lemovaní pre okná predchádzajúcej generácie a neštandardných
produktov, ktoré nemožno vybrať pomocou vyhľadávacieho poľa ani Konfigurátora, stačí zadať kód
do poľa Rýchla objednávka, vyplniť množstvo a kliknúť na Pridať. Po pridaní všetkých požadovaných
položiek kliknite na Pridať objednávku do košíka.

Produkt bude pridaný do košíka a polia pre Čas dodania a Cenu zostanú prázdne. V popise produktu
bude uvedené „Materiál na overenie“. Ceny a popis sa zobrazia iba po kliknutí na tlačidlo Zobraziť
cenu a čas dodania.

7

Obľúbené
Na rýchlejšie a ľahšie zadávanie produktov, ktoré objednávate pravidelne (ako napr. základné
skladované strešné okná a lemovania), môžete pridať produkty medzi Obľúbené. Pri zobrazení
daného produktu v košíku či v Konfigurátore nájdete vedľa ceny symbol hviezdičky. Kliknutím naň
pridáte danú položku medzi obľúbené.
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Objednávanie obľúbených položiek
Na zobrazenie vašich obľúbených položiek môžete použiť nástroj Obľúbené v ponuke na domovskej
stránke. To isté menu si tiež kedykoľvek môžete zobraziť pomocou modrého tlačidla Ponuka vpravo
hore.

Potom už stačí len zvoliť množstvo a pridať tovar do košíka.

Návod na uloženie vašej objednávky nájdete na stranách 16–19.
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Vytvorenie objednávky z cenovej ponuky
Na zobrazenie vašich cenových ponúk môžete použiť nástroj Cenové ponuky od spoločnosti Velux na
domovskej stránke v sekcii Váš účet.

Tu môžete dohľadať jednotlivé cenové ponuky v konkrétnom časovom rozmedzí. Alebo môžete
ponuku dohľadať v zozname História cenových ponúk.

Hneď ako budete mať číslo požadovanej cenovej ponuky, stačí naň kliknúť a ponuka sa zobrazí.
Upozornenie: cenové ponuky platia iba 1 mesiac. Po uplynutí tohto času je potrebné vytvoriť ponuku
novú.
Cenové ponuky, ktoré už boli prevedené medzi objednávky, sa v tomto zozname už nezobrazia.
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Vytvorenie objednávky z cenovej ponuky
Na vytvorenie objednávky z cenovej ponuky kliknite na Preniesť do košíka*. Po vložení položiek do
košíka môžete meniť počet kusov, zvoliť si miesto doručenia či spresniť dátum doručenia.

Velux odporúča NEPOUŽÍVAŤ tlačidlo Zadať objednávku. Ak by ste si zvolili túto možnosť, dôjde k
vytvoreniu objednávky, ktorá bude obsahovať rovnaké ceny a doručovaciu adresu ako cenová
ponuka. Následne bude možné upraviť iba počet kusov produktu. Všetky ostatné údaje už NEBUDE
MOŽNÉ ZMENIŤ. Odporúčame použiť voľbu Preniesť do košíka.

* Táto možnosť nie je dostupná pre objednávky obsahujúce neštandardné produkty. Pre informácie o
cenových ponukách so špeciálnymi položkami prejdite na stranu 12.

11

Vytvorenie objednávky z cenovej ponuky
Ak tvoríte objednávku z cenovej ponuky obsahujúcej špeciálne položky (napr. náhradné diely,
lemovanie na predchádzajúce generácie strešných okien, neštandardné produkty), bude možné
použiť iba tlačidlo Zadať objednávku. Preto, prosím, najprv starostlivo skontrolujte, či vybraná
cenová ponuka presne zodpovedá vašej objednávke. Pri dokončení objednávky už nebude možné
žiadne údaje meniť.

Ak budete chcieť pridať/zmeniť akékoľvek údaje, kontaktujte, prosím, pred dokončením objednávky
zákaznícke oddelenie Velux na tel. 02/33 000 555, a to najneskôr do 16.00 hod.

Po skontrolovaní obsahu cenovej ponuky môžete pokračovať a kliknúť na Zadať objednávku. Potom
sa vám zobrazí nasledujúce okno.

Ak si prajete zadať vlastné referenčné číslo objednávky, kliknite na Zmeniť a napíšte ho do poľa Vaše
číslo objednávky. Potom kliknite na Zadať objednávku.
Ak nezmeníte číslo cenovej ponuky, bude vygenerované číslo použité ako vaše referenčné číslo
objednávky.
Vaša objednávka bude uložená s rovnakými údajmi, aké sú uvedené v cenovej ponuke, a s vami
zadaným číslom objednávky.
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Nahranie objednávky
Objednávku je možné vytvořit také vložením seznamu požadovaných produktů pomocí souboru
typu .csv. Pro vytvoření jedné objednávky je třeba nahrát jeden soubor. Seznam produktů musí
obsahovat pouze Vaše číslo objednávky, kód produktu, množství a odkaz na řádek (nepovinné
pole).
Aby bylo možno tento nástroj používat, je třeba údaje vyplnit tomto formátu:
Vaše číslo objednávky, kód produktu; množství; odkaz na řádek (nepovinné)
Mezi jednotlivé řádky prosím nevkládejte další znaky

Uistite sa, že ste súbor uložili vo formáte CSV (textový súbor s oddeľovačmi).
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Nahratie objednávky
1.

Kliknite na tlačidlo Nahrať objednávku v sekcii Nástroje.

2.

Kliknite na Vybrať súbor, vyberte súbor vo formáte .csv z vášho počítača a potom kliknite na
Nahrať.
Text Nahrávanie dokončené potvrdí množstvo vložených položiek, prípadne upozorní na
akékoľvek chyby.

3.

Kliknite na Pridať do košíka

Návod na uloženie vašej objednávky nájdete na stranách 16–19.
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Úprava/Odstránenie položiek objednávky
Jednotlivé položky objednávky môžete ľubovoľne upraviť či zmazať kedykoľvek pred uložením
objednávky. Ak potrebujete urobiť zmeny v už uloženej objednávke, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Velux na tel. 02/33 000 555 v deň zadania objednávky najneskôr do 16.00 hod. Potom už objednávku
nemožno meniť a tovar bude odovzdaný na prepravu.

Zmenu množstva daného produktu vykonáte pomocou tlačidiel + a – alebo požadovaný počet kusov
vpíšte číslicou do poľa.

Na odstránenie celého riadku kliknite na Odobrať pod poľom pre množstvo.

Ak chcete odstrániť všetky položky vložené do košíka, kliknite na Vyprázdniť košík pod celkovou
cenou objednávky.
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Uloženie objednávky
Obsah nákupného košíka si zobrazíte pomocou tlačidla Ísť do košíka v pravom hornom rohu
obrazovky.

Skontrolujte, či sú všetky údaje správne, a zadajte vaše číslo objednávky do príslušného poľa.
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Uloženie objednávky
Zvoľte požadovaný dátum dodania.

Ak chcete neskorší dátum dodania, vyberte dátum v kalendári.

Upozornenie: Pri voľbe vlastného dátumu dodania platia bežné dodacie lehoty spoločnosti Velux. Ak
si zvolíte dátum doručenia skôr, ako bude možné daný produkt vyexpedovať, bude tovar doručený v
najbližšom možnom termíne. Dátum dodania vám bude potvrdený na Potvrdení objednávky, ktoré je
automaticky odoslané na vašu kontaktnú e-mailovú adresu.
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Zvoľte dodaciu adresu.

Po vyplnení kliknite na Zobraziť cenu a čas dodania.
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Uloženie objednávky
Skontrolujte, či sú všetky údaje správne, a potom kliknite na Potvrdiť objednávku.

Ak nechcete čakať na uloženie a potvrdenie objednávky, môžete prejsť priamo do sekcie Rýchla
objednávka alebo Nahrať objednávku kliknutím na príslušný odkaz.

Ak zostanete na tejto stránke, zobrazí sa vám správa o potvrdení objednávky vrátane čísla
objednávky spoločnosti Velux. Kliknutím na číslo si môžete objednávku zobraziť.
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Hľadať/zobraziť objednávky
Na domovskej stránke nájdete posledných päť objednávok. Ak potrebujete vyhľadať inú objednávku,
kliknite na Objednávky v sekcii Váš účet na domovskej stránke alebo na záložku v ponuke
Identifikačné údaje.

Objednávky môžete hľadať podľa čísla objednávky,
časového rozmedzia alebo podľa stavu objednávky.
Objednávku zobrazíte kliknutím na jej číslo.

Ak máte prístupové práva na úrovni SuperDealera – prístup pre viac ako jednu pobočku v rámci vašej
obchodnej siete – zobrazí sa okno Vyberte si predajcu, kde si môžete zvoliť pobočku, ktorú chcete
zobraziť. Zákazníkom, ktorí rolu SuperDealera nemajú, sa tento oddiel nezobrazí.
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Opätovné objednanie podľa predchádzajúcej
objednávky
Hneď ako si vyhľadáte danú objednávku, zobrazíte si ju kliknutím na číslo objednávky. Potom kliknite
na Pridať celú objednávku do košíka.

Po tomto kroku kliknite na Ísť do košíka.

Po pridaní tovaru do košíka môžete meniť množstvo alebo odstrániť/pridať niektoré položky.
Rovnako je možné zmeniť doručovaciu adresu. Pozrite si strany 16–19 o ukladaní objednávky.
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