Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do
Záložky zapojeni.
Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:
1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce, ten vámi
vybrané knihy připraví - o tom, že jsou knihy připraveny dostanete informační SMS.
Tuto rezervaci máte u Knihkupce připravenu 3 pracovní dny.
2. NÁKUP NA ESHOPU - jedná se o klasický nákup na eshopu. Po dokončení vašeho
nákupu vám knihy zabalíme a odešleme do 1-2 pracovních dní.
NÁKUP NA ESHOPU
1. Přidání zboží do košíku
K nakupování na zalozka.cz stačí najít knihu, o kterou máte zájem a kliknout na tlačítko nebo
ikonku "Přidat do košíku". Kliknutím na tuto ikonku přidáte vždy 1 ks požadovaného titulu do
košíku. Pokud byste chtěli koupit např. dva kusy od stejného titulu, můžete tak učinit buď
tak, že na ikonku "Přidat do košíku" kliknete ještě jednou nebo přímo v košíku vpíšete do
příslušného políčka počet kusů, který chcete od daného titulu koupit.

Pokaždé když kliknete na tlačítko "Přidat do košíku" zobrazí se dialogové okénko, které
potvrdí vložení vybrané knihy do košíku a nabídne další možnosti: dále nakupovat nebo
dokončit objednávku.
O stavu košíku jste průběžně informováni v pravém horním rohu obrazovky, kde máte
zobrazen počet kusů aktuálně obsažených ve Vašem košíku a jejich cenu. Jestliže jste již
vybrali všechny tituly a chcete objednávku dokončit, klikněte na odkaz "Košík" vpravo
nahoře.
2. Zobrazení obsahu nákupního košíku
Nákupní košík zobrazuje všechny položky, které jste do něj vložili. Vyjma základních údajů o
titulech, které v košíku máte, se zobrazuje i jeho množství a cena.

V košíku máte možnost změnit počet objednaných kusů od jednotlivých titulů. To můžete
udělat tak, že napíšete požadovaný počet kusů do příslušného políčka. Ceny uvedené v
nákupním košíku i jejich sourhn v sobě obsahují DPH. Cena dopravy zde zatím není zahrnuta
a připočítá se v dalších krocích objednávky. K dalšímu kroku - objednání - přejdete kliknutím
na tlačítko "Pokračovat "
3. Zadání způsobu platby a dopravy
Jste-li spokojeni se svým výběrem titulů a objednávanými počty kusů, přejděte pomocí
zeleného tlačítka "Pokračovat" do druhého kroku nákupního procesu. V druhém kroku
vyberte jeden ze způsobů platby (dobírka, platba kartou nebo bankovním převodem...).
Doprava je zajišťována buď prostřednictvím České pošty, kurýrní služby Geis Parcel, nebo pro
osobní odběr společností Zásilkovna. Pokračujte do další kroku kliknutím na zelené tlačítko
"Pokračovat k zadání doručovacích údajů".
V této části košíku se můžete ještě rozhodnout, že svůj nákup uskutečníte u knihkupce. V
takovém případě kliknete na tlačítko "Rezervovat" u příslušného knihkupce, kterých vám
záložka v tomto kroku může nabídnout více. Viz. obr.

Po kliknutí na tlačítko "Rezervovat" se cena objednávky přepočítá podle ceny konkrétního
knihkupce a odečte se cena dopravy, pokud jste ji před tím zvolili. Kliknutí na "Rezervovat" se
dostanete do části "Informace o Vás" a nákupní procese se přepne do REZERVACE. Více v
části REZERVACE
Také by Vás mohlo zajímat: vše o dopravě zboží, vše o platbě.
4. Zadání doručovací adresy
Pokud jste využili registraci a jste přihlášeni do svého účtu na zalozka.cz, doručovací adresa
se v tomto kroku vyplní automaticky.

Pokud nejste registrovaným uživatelem a registrovat se nechcete, tak zadáte dodací údaje
do připraveného formuláře.
5. Kontrola nákupu
Na stránce se souhrnem objednávky najdete shrnutí Vaší objednávky včetně finální ceny
zahrnující poštovné a balné. Před tím, než zboží objednáte kliknutím na tlačítko "Odeslat
objednávku", máte ještě možnost změnit cokoliv z předchozích kroků jako způsob platby,
doručovací adresu apod. Jste-li s objednávkou spokojeni klikněte na tlačítko "Odeslat
objednávku".

REZERVACE
1. Zarezervování knihy
K rezervaci knih na zalozka.cz stačí najít knihu, o kterou máte zájem a kliknout na tlačítko
nebo ikonku "Rezervovat". Těchto tlačítek je zpravidla u jednoho titulu více. Volbou
konkrétního tlačítka "Rezervovat" volíte zároveň knihkupce, u kterého si knihu po dokončení
rezervace vyzvednete. Kliknutím na tuto ikonku přidáte vždy 1 ks požadovaného titulu do
košíku. Pokud byste chtěli koupit např. dva kusy od stejného titulu, můžete tak učinit buď
tak, že na ikonku "Rezervovat" kliknete ještě jednou nebo přímo v košíku vpíšete do
příslušného políčka počet kusů, který chcete od daného titulu koupit.

Pokaždé když kliknete na tlačítko "Rezervovat" zobrazí se dialogové okénko, které potvrdí
vložení vybrané knihy do košíku a nabídne další možnosti: dále nakupovat nebo dokončit
rezervaci.
O stavu košíku jste průběžně informováni v pravém horním rohu obrazovky, kde máte
zobrazen počet kusů aktuálně obsažených ve Vašem košíku a jejich cenu. Jestliže jste již
vybrali všechny tituly a chcete objednávku dokončit, klikněte na odkaz "Košík" vpravo
nahoře.
2. Informace o vás
Jelikož při rezervaci konečný nákup provádíte u knihkupce, není v košíku výběr dopravy a
platby a hned zadáváte svoje údaje, nebo se přihlašujete. Pokud jste přihlášeni, vaše údaje se
do formuláře doplní, pokud se registrovat nechcete, vyplňte údaje do příslušného formuláře.

Jestliže chcete změnit rezervované množství klikněte na ikonu košíku viz obr. a možství
pomocí šipek nahoru a dolů změňte.

V části Informace o vás se ještě můžete rozhodnout a přepnout se do druhé způsobu nákupu
- Nákupu v eshopu - můžete to udělat stiskem tlačítka "Objednat v eshopu". Systém se vás ve
vyskakovacím okně zeptá, jestli jste si jisti - může se stát, že v eshopu není vše, co máte v
košíku. V takovém případě je ve vyskakovacím okně informace, který titul v eshopu není.
Následným potvrzením, že jste si jisti a chcete přejít z REZERVACE do NÁKUPU V ESHOPU, se
přepočítají ceny a dostanete se do košíku do části Doprava a platba. Pokud byl v předchozí
hlášce nějaký titul, který v eshopu není, vymaže se z košíku. Je třeba si uvědomit, že sice se
většinou přechodem z Rezervace do Eshopu cena zlevní, ale zase se zvýší zvolením Dopravy a
platba.

Už jsem na zalozka.cz nakupoval a mám vytvořený účet
Jakmile se registrujete a vytvoříte si účet, můžete:






sledovat stav vyřízení své objednávky
ukládat si knihy do "moje knihovna"
přistupovat k historii objednávek
získat přístupové údaje a pro příště přistupovat rychleji
získávat informace o novinkách na knižním trhu

Přihlášení do systému
Pokud už jste někdy na zalozka.cz nakupovali a máte vytvořený uživatelský účet, v systému
jsou uloženy vaše údaje a vyplňovat je znovu nemusíte. Jako registrovaný uživatel se nejprve
přihlašte.
Pokud zapomenete své heslo a nejde Vám přihlásit se, použijte nástroj pro verifikaci a
zaslání hesla. Stačí zadat Vaši emailovou adresu a kliknutím na tlačítko nám tuto informaci
odeslat. Po ověření, že tento email je spojen s aktivním uživatelským účtem v systému, Vám
zašleme heslo právě na tento email.

