Jak nakupovat na e-shopu BIOMAC?
E-shop s ekopalivy BIOMAC najdete na adrese https://eshop.biomac.cz

1 REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Máte dvě možnosti nákupu
1.

2.

Registrovaný zákazník
Díky registraci budete zařazeni do věrnostního programu BIOMAC Club a budete moci sbírat Bonusové
body za nákup. Více o věrnostním programu najdete zde.
Automaticky budete mít předvyplněné kontaktní údaje a budete mít přehled o historii objednávek.
Anonymní zákazník (bez registrace)
Jde o jednorázový nákup bez registrace. Nebudete zařazeni do věrnostního programu BIOMAC Club a
nebudete moci sbírat Bonusové body za nákup.

Nová registrace zákazníka
Na hlavní straně v hlavičce klikněte na pole PŘIHLÁSIT. Objeví se další okno, kde klikněte na tlačítko NOVÁ
REGISTRACE.
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Ve formuláři vyplňte potřebné údaje a zaškrtněte Souhlas se zpracováním osobních údajů. Klikněte na tlačítko
REGISTROVAT.
Pokud požaduje mít v hlavičce dokladů své fakturační údaje, doplňte je ve svém účtu (pokud nebudou
vyplněny, bude na dokladech uvedeno Anonymní zákazník e-shopu BIOMAC).

Následně Vám na vyplněnou e-mailovou adresu dojde zpráva s přihlašovacími údaji. Je potřeba kliknout na
odkaz v e-mailu a tím se registrace aktivuje.
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Zapomenuté heslo
Pokud jste již registrován a chcete se registrovat znovu pod stejným e-mailem, vyskočí Vám hláška:

V tomto případě je potřeba kliknout na pole ZAPOMENUTÉ HESLO. Dojde Vám e-mail, díky kterému je možné
heslo změnit.

Přihlášení k účtu
Na hlavní straně v hlavičce klikněte na pole PŘIHLÁSIT. Objeví se další okno, kde vyplníte přihlašovací údaje a
kliknete na tlačítko PŘIHLÁSIT.
Na Vašem účtu naleznete uložené kontaktní údaje, dodací či fakturační adresy. Máte přístup k Bonusovým
bodům, k historii objednávek a dalším podrobnostem.
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Pokud požaduje mít v hlavičce dokladů své fakturační údaje, doplňte je ve svém účtu (pokud nebudou
vyplněny, bude na dokladech uvedeno Anonymní zákazník e-shopu BIOMAC).
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2 VÝBĚR ZBOŽÍ A VLOŽENÍ DO KOŠÍKU
2.1 Výběr zboží z kategorií
V horní liště máte na výběr kategorie zboží: Dřevěné brikety - Dřevěné pelety - Podpalovací sortiment - Grilovací
sortiment - Palivové dřevo. Po kliknutí na vybranou kategorii se dostanete na výpis zboží.

2.2 Detail zboží a zjištění ceny
V detailu zboží máte na výběr z nabízených variant balení (př. balík/paleta/cisterna/bigbag).
Pro zjištění CENY je nejprve nutné vybrat variantu zboží a poté přes tlačítko ZJISTIT CENU si vyberete z mapy
prodejnu, která bude objednávku realizovat.
Výjimkou je objednávka pelet cisternou – ta bude realizována z centrály – kontakt na prodejce Jiří Mrlina,
jiri.mrlina@biomac.cz, 604 29 99 44.
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Po výběru pobočky z mapy uvidíte finální cenu zboží.
Pozn. Systém si pamatuje vybranou pobočku, proto při další návštěvě e-shopu budete mít zobrazené ceny
vybrané pobočky (pobočku lze měnit).
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Zboží nelze objednat, pokud je u něj uvedena skladová dostupnost NA DOTAZ. V tom případě je potřeba
kontaktovat telefonicky či e-mailem vybranou prodejnu a zjistit dostupnost.
2.3 Vložení do košíku
Vybrané zboží můžete vložit do košíku tlačítkem KOUPIT.
Pozn. V e-shopu je nastaveno omezení, že nelze kombinovat cisternu s jiným druhem zboží (nelze systémově
realizovat, je nutné udělat dvě samostatné objednávky).

3 KOŠÍK – VÝBĚR DOPRAVY A PLATBY (uplatnění Bonusových bodů)
3.1 Obsah košíku
V košíku vidíte zboží, které objednáváte. Máte možnost aktualizovat množství či změnit pobočku – automaticky
dojde k přepočtu ceny v košíku.
BONUSOVÉ BODY
REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK má možnost sbírat a uplatňovat Bonusové body. U nákupu bez registrace tato
možnost není.
Přes tlačítko POUŽÍT BODY se Vám o tyto body sníží cena objednávky. Pozn. Není možné využít body, aby
hodnota objednávky byla 0 Kč (systém Vás nepustí, hodnota objednávky musí být min. 1 Kč).
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Bonusové body se Vám z objednávky na Vaše konto přičtou, jakmile je objednávka vyfakturovaná.

3.2 Dodací údaje a platba
Dle objednaného zboží se Vám nabídnou možnosti dopravy a k nim možnosti platby. Dále vyplníte kontaktní
údaje, dodací údaje (registrovaný zákazník má tyto údaje předvyplněné). Musíte zaškrtnout Souhlas
s obchodními podmínkami.
MOŽNOSTI DOPRAVY
Osobní odběr na prodejně - Svou objednávku si můžete vyzvednout zdarma na některé z našich prodejen (dle
výběru z mapky).
Doprava zajištěná prodejnou (paletové objednávky) - Podmínky dopravy jsou na každém našem prodejním
místě jiné, proto Vám bude cena dopravy sdělena dodatečně prodejcem vybrané pobočky. S ním se dohodnete
na podmínkách a termínu závozu. Cena dopravy bude účtována zvlášť a placena při převzetí zboží.
Cisterna (volně ložené pelety) - Do 4 tun je cena dopravy 1.210 Kč včetně DPH. Nad 4 tuny je doprava zdarma.
MOŽNOSTI PLATBY
Hotově na prodejně - Objednané zboží zaplatíte hotově na prodejně nebo platbu převezme řidič cisterny.
Platební kartou na prodejně - Objednané zboží zaplatíte platební kartou na prodejně.
Bankovním převodem - Objednané zboží zaplatíte na základě námi vydané zálohové faktury.
Platba online GoPay (v přípravě)
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3.3 Souhrn odeslané objednávky
Souhrn objednávky Vám dojde na e-mail.
Důležité je číslo objednávky, které je potřeba uvést při vyzvednutí zboží či při komunikaci ohledně objednávky.

9

Pokud nejste registrovaný zákazník, pak se objednávka a fakturace vyřizuje pod pojmem Anonymní zákazník eshopu BIOMAC.

4 REALIZACE OBJEDNÁVKY
Nyní vyčkejte, budeme Vás informovat o stavu objednávky:
-

v případě platby předem vám zašleme daňový doklad
k zaplacení
jakmile bude zboží nachystáno k osobnímu odběru, dáme
Vám vědět
v případě dopravy se s Vámi spojíme a dohodneme cenu a
termín dodání

V případě dotazů ohledně objednávek se prosím obracejte na
příslušnou prodejnu, kam jste objednávku zaslali. Seznam prodejen včetně kontaktů najdete v mapě na úvodní
straně e-shopu.

11.12.2018
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