
VYTVORENIE OBJEDNÁVKY GOMEZ.EU  
 
 
 
 

Navštív stránku  
produktu  
Pridaj produkt do  
košíka  

 
 

 
Pokračovanie v  
nákupe  

 
Obsah Košíka a zmena 

jeho obsahu 

 
 
 
 
Vytvorenie objednávky v internetovom obchode gomez.eu začína príchodom na stránku vybraného  
produktu z ponuky internetového obchodu gomez.eu.  
Na stránke daného produktu klikni na tlačidlo „Pridať do košíka”. V prípade, ak je produkt dostupný bude  
automaticky pridaný do Košíka (objaví sa informácia o pridaní produktu do Košíka). V prípade, ak je  
produkt nedostupný (alebo nedostupný vo vybranom množstve), produkt nebude pridaný do Košíka  
(alebo nebude pridaný vo vybranom množstve), objaví sa informácia, že produkt je nedostupný vo 
vybranom množstve (alebo iný podobný oznam).  
Ak chceš pokračovať v nákupe (t. j. pridať ďalšie produkty do Košíka), na stránke ďalšieho vybraného  
produktu klikni na tlačidlo „Pridať do košíka”, aby bol produkt vložený do Košíka. Pokračuj v nakupovaní  
dovtedy, kým v tvojom Košíku nebudú všetky produkty, ktoré si chceš objednať.  
Aby bolo možné skontrolovať obsah Košíka, vstúp do neho kliknutím na tlačidlo „Košík”. Zobrazia sa 
produkty, ktoré sa aktuálne nachádzajú v tvojom Košíku (aj s informáciou o množstve, cene a hodnote  
zľavy, ktorá vyplýva z členstva v programe Gomez Club, pokiaľ si jeho členom). 

 

Zmena obsahu Košíka: 
 ak chceš odstrániť z Košíka produkt, klikni na tlačidlo „Odstrániť” vedľa vybraného produktu,

 ak chceš zmeniť množstvo daného produktu v Košíku, vyber z tlačidiel pridanie alebo odstránenie 
množstva vedľa daného produktu, nasledovne klikni na tlačidlo „Prepočítaj” pre zavedenie zmeny.

 

 Objaví sa informácia o aktualizácii Košíka a zobrazí sa jeho aktuálny obsah. 

 V prípade, že je produkt nedostupný (alebo je nedostupný v požadovanom množstve), nebude pridaný do 
 Košíka (alebo nebude pridaný v množstve vybranom Zákazníkom) a objaví sa informácia o nedostupnosti 
 produktu alebo nedostupnosti produktu v požadovanom množstve (alebo iný podobný oznam). 

Ako začať s V prípade, že je tvoj Košík naplnený, prejdi do Košíka kliknutím na tlačidlo „Košík”. Zobrazí sa obsah Košíka. 
vytvorením      

objednávky Ak máš k dispozícii akciový kód/zľavový kód/voucher a chceš ho využiť počas predmetnej objednávky, 
 zadaj kód a klikni na tlačidlo „Zadaj”. V prípade, ak je kód správny a môžeš ho využiť pri danom nákupe 
 (čo vyplýva z využitia každého kódu/zľavového kódu/vouchera), bude zľava započítaná (zobrazí sa znížená  
 suma, ktorá vyplýva z použitia kódu/zľavového kódu/vouchera). V prípade, že je kód neplatný budeš o tom 
 informovaný. 

 V dolnej časti stránky klikni na tlačidlo „Ďalej” pre začiatok vytvorenia objednávky tovaru, ktorý sa 

 nachádza v Košíku (t. j. produkty viditeľné v Košíku). 

 Ak si sa ešte neprihlásil do svojho Užívateľského účtu, budeš to môcť urobiť teraz (zadaj svoju e-mailovú 

 adresu a heslo, následne klikni na tlačidlo „Prihlásiť sa”). Pokiaľ ešte nemáš Užívateľský účet môžeš si ho 
 založiť práve v tomto bode, a to tak, že klikneš na tlačidlo „Založiť účet”. Vytvorenie Užívateľského účtu 
 nie je nevyhnutné pre vytvorenie objednávky v internetovom obchode gomez.eu – v takom prípade na 
 zobrazenej stránke vyber možnosť „Pokračovať bez registrácie”. 

 Dostaneš sa k ďalšiemu kroku, ktorým je „Spôsob platby a doručenie”. 

Spôsob platby a V tomto kroku si vyberieš spôsob platby a doručenia objednávky (spôsoby platby a doručenia dostupné 
doručenie pre tvoj druh objednávky sa zobrazia v tomto kroku, môžeš ich nájsť aj tu a tu). 
       

 

V tomto kroku musíš uviesť tvoje kontaktné údaje potrebné pre realizáciu objednávky:  
 meno a priezvisko, adresu (ulicu, číslo domu, obec, poštové smerovacie číslo, krajinu), e-mailovú 

adresu a telefónne číslo,

 v prípade, ak si podnikateľ– názov spoločnosti, sídlo (ulicu, číslo, obec, poštové smerovacie číslo, 
krajinu), IČO a DIČ, resp. IČ DPH



 v prípade, ak chceš aby bol tovar doručený na inú adresu, zaznač túto požiadavku a zadaj iné údaje 
doručenia objednávky: meno a priezvisko/názov adresáta, jeho adresu (ulicu, číslo domu, obec, 
poštové smerovacie číslo, krajinu) a telefónne číslo danej osoby.
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 Podanie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľným krokom. Bez podania týchto informácii však  
 nie je možné vytvorenie objednávky (taktiež nie je možné vykonať objednávku v prípade neuvedenia 
 údajov týkajúcich sa doručenia na inú adresu). 

 V prípade prihlásenia do Užívateľského účtu, počas vypĺňania nevyhnutných údajov je možné využiť 
 automatické vypĺňanie údajov, ktoré ste uvádzali v minulosti (v rámci Užívateľského účtu alebo v 
 predošlých objednávkach, vykonaných po prihlásení do účtu) – v tomto prípade klikni na tlačidlo „Skopíruj 
 adresu z” a/alebo „Skopíruj údaje z” a vyber správne údaje. 

 Okrem toho môžeš (vo vyznačenom poli) napísať svoje poznámky k objednávke. 

 V tomto kroku musíš uviesť, či si sa oboznámil s Obchodnými podmienkami internetového obchodu 
 gomez.eu a akceptuješ ich obsah. Je potrebné vyjadriť súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov. 
 Vyjadrenie súhlasu s oboznámením a akceptáciou obchodných podmienok je dobrovoľné. V prípade 

 nesúhlasu, resp. neoboznámenia sa nie je možné vytvoriť objednávku. Politika ochrany osobných údajov 
 podrobne predstavuje odpovede na otázky spojené so spracúvaním osobných údajov a udelením súhlasu  
 s ich spracúvaním, informácie sú dostupné tu. 
    

 Ďalším krokom objednávky je „Zhrnutie”, v dolnej časti stránky nájdeš tlačidlo „Ďalej”. 

Zhrnutie V tomto kroku sa zobrazí zhrnutie tvojej objednávky, v tom: produkty objednávky, ich cena (s DPH), celková 
 suma na zaplatenie, tvoje kontaktné údaje a adresa doručenia, informácie o vybranom spôsobe doručenia  
 (a jeho cene), spôsob platby (a jeho cena), dátum platby a iné informácie spojené s uzavretím zmluvy na 
 diaľku. 

 Skontroluj či sú zobrazené údaje vo vytvorenej objednávke správne. 

Objednávka s Pokiaľ sú zobrazené údaje objednávky správne a chceš objednávku potvrdiť, v dolnej časti stránky v kroku  
povinnosťou platby „Zhrnutie” klikni na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby”. 

 Kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby” potvrdzuješ zaslanie záväznej objednávky 
 zobrazenej v zhrnutí s povinnosťou platby v hodnote sumy uvedenej v zhrnutí (čiže návrhu na uzavretej 
 kúpnej zmluvy objednaných produktov na diaľku na základe podmienok opísaných v zhrnutí a Obchodných  
 podmienkach) s vyhradenou výnimkou opísanou nižšie. 

 Zobrazí sa informácia o záväznom objednaní a na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom bude odoslaný 
 e-mail potvrdzujúci doručenie/registráciu objednávky. 

 V prípade výberu spôsobu platby za objednávku, ktorý využíva platobné platformy externých 
 elektronických operátorov (platba vopred), je pre úspešné dokončenie nákupu potrebné na tomto 

 mieste vykonať platbu objednávky. 

 Proces platby sa spúšťa automaticky alebo po stlačení tlačidla spúšťajúceho proces platby, ktoré sa 

 nachádza na zobrazovanej stránke a obsahuje informácie o odoslaní objednávky – je potrebné postupovať 

 v súlade s inštrukciami daného operátora poskytujúceho elektronické platby a vykonať platbu 

 objednávky. 

 Objednávka bola prijatá! 

 V prípade výberu platby pri jeho prebraní (na dobierku) je potrebné zaplatiť objednávku kuriérovi pri 

 preberaní zásielky. 

Výnimka Pozor: V prípade výberu spôsobu platby, ktorý využíva platobné platformy prevádzkované externými 
 elektronickými platobnými operátormi (t. j. iný ako, platba na dobierku) je možné platbu vykonať  
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 výlučne bezprostredne po prijatí objednávky (presmerovanie na  platobnú  platformu  externých 

 elektronických platobných operátorov nastáva výlučne na stránke obsahujúcej informácie o prijatí 
 objednávky, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby” v kroku 
 „Zhrnutie”). 

 V prípade, ak Zákazník neuhradí objednávku bezprostredne po jej prijatí je objednávka systémom 
 automaticky zrušená (neprebehne úspešne). V prípade, ak chceš nákup zopakovať je potrebné opätovne 
 vytvoriť objednávku, vybrať jednu z vyššie uvedených  platobných metód a uhradiť objednávku 
 bezprostredne po jej vytvorení. 
Ochrana osobných Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Gomez nájdeš v sekcii Politika ochrany 
údajov osobných údajov.  

(osobné údaje)     
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