
OBJEDNÁVKOVÝ MANUÁL 
  

 Provedeme Vás procesem on-line objednávání krok po kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jak objednávat? 

 

 

 

Kosmetiku DR. GRANDEL dodáváme pouze do 

našich partnerských salonů, a proto je třeba se 

pro vstup do objednávkového systému nejprve 

zaregistrovat.  

 

Do formuláře při prvním vstupu napište 

EMAIL 

a dvakrát zopakujte Vámi vybrané HESLO 

 

Systém Vám nedovolí ihned se přihlásit! Musíme 

nejprve zkontrolovat, že jste opravdu jedním 

z našich partnerských salonů.  Budeme Vás 

obratem kontaktovat na Vámi uvedený email. 

Při dalším přístupu se již budete moci přihlásit 

prostřednictvím tlačítka LOGIN v pravém horním 

rohu. Vyplníte Vámi zadaný email a heslo a 

můžete objednávat!  

Pozor, dokud nezkontrolujeme Vaši identitu, 

nepůjde se Vám přihlásit. 

 

Zaškrtnutím políčka se Vaše přihlašovací 

informace uloží pro příště. Rozhodně 

nezaškrtávejte, pokud nejste na vlastním 

počítači a do objednávkového systému by tak 

mohl mít přístup někdo nepovolaný. 

Po přihlášení se dostanete 

do katalogu našich 

produktů.  

 

Výběrem varianty 

QUICK VIEW můžete rychle 

objednávat známé 

produkty, kliknutím na 

samotný obrázek se 

dostanete k podrobnému 

detailu produktu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý náhled Vám dovolí 

výběr varianty produktu, 

v případě že existuje více 

možností.  

(Většinou se jedná o výběr 

mezi prodejním a 

kabinetním balením.) 

A výběr množství produktu, 

které chcete objednat. 

 

Po PŘIDÁNÍ DO KOŠÍKU se 

Vám otevře náhled Vámi 

objednaných produktů. 

Můžete pokračovat 

v objednávání dalších 

produktů nebo kliknutím na 

PROHLÉDNOUT SI KOŠÍK 

přejít k dalším krokům 

objednávky. 



 

 

 

 

Po stisknutí ODESLAT OBJEDNÁVKU již nebude možné objednávku měnit. 

 

 

 

V košíku najdete 

přehled 

objednávaných 

produktů.  

V tuto chvíli 

můžete 

objednávku 

stále ještě 

upravovat. 

ODSTRANIT položky, které jste si rozmysleli, nebo 

nám zanechat vzkaz v případě specifických 

požadavků. 

Dalším krokem je vyplnění 

adresy, na kterou má být 

objednávka odeslána. 
Jméno a příjmení 

Emailová adresa 

Poštovní adresa 

(ulice) 

Město 

Vyberte region 

PSČ 

Telefonní číslo 



 

 

 

 

 

 

 

 

Po odeslání objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně způsobu placení.  

Pokud u nás již nějakou dobu objednáváte, budou následující kroky vypadat tak,  

jak jste již zvyklí. Objednávku se snažíme co nejrychleji odeslat a měla by u Vás být  

do 2 – 3 pracovních dnů.  

Pokud je objednávka urgentní, pokusíme se Vám vyhovět. V takovém případě se 

nám ozvěte na info@grandel.cz nebo na telefonní číslo +420 224 325 949. 

 

Těšíme se na další spolupráci! 

 

Tým DR. GRANDEL 

 

 

Následuje volba 

poštovného a můžete 

POKRAČOVAT na definitivní 

odeslání objednávky 

tlačítkem 

 PAY OFFLINE 

mailto:info@grandel.cz

