
Návod k nakupování za Týmové ceny na SalmingStore.cz

1) Nejprve se musíš na adrese www.salmingstore.cz do obchodu zaregistrovat. V horní ásti
stránky klikni na odkaz "P ihlásit".

2) Na této stránce vyplníš ást pro nového zákazníka. ležité je, kv li správné identifikaci,
uvést jako NÁZEV SPOLE NOSTI: „RAFL" Dál už vypl uješ své osobní a p ihlašovací
informace. Pokud t  zajímají novinky, které Saming nabízí, a chceš být o nich informován/a
na email, který uvedeš p i registraci, tak se p ihlas k odebírání aktualit.

3) Potvrzením údaj  se zaregistruješ jako zákazník obchodu. Stále máš ale ceny pro b žného
zákazníka. Aby jsi mohl/a nakupovat za ceny s týmovou slevou, tak ješt  pošli e-mail na
adresu salmingstore@salming.cz s žádostí o autorizaci (sta í napsat krátce „žádám o
autorizaci, Jméno a P íjmení, RAFL, ozna ení ligy, název týmu“). Jakmile ti od nás

ijde odpov , p ihlas se znovu do e-shopu a od té chvíle se ti již budou zobrazovat
nižší ceny. Jen pozor na to, že se sleva vztahuje pouze na nezlevn né zboží nebo na zboží se
slevou nižší než je ta tvoje.

4) Postup p i nakupování je podobný jako v b žném kamenném obchod  - vybereš si zboží,
které chceš, a dáš ho do košíku. Když máš nakoupeno, p jdeš k pokladn . Vybereš si zp sob
dodání - pomocí zásilkové služby PPL nebo prost ednictvím eské pošty (v obou p ípadech

tujeme dopravné 100 K  p i objednávkách nižších než za 5 tisíc korun). T etí možností je
osobní vyzvednutí v prodejn  Jednadvacítka v Praze.
Na další stránce si vybereš zp sob platby - dobírkou (PPL/Pošta), hotov  (osobní odb r v
Jednadvacítce), nebo platbu p edem p evodem. A kone , na poslední stránce vše už jen
zkontroluješ a potvrdíš.

A pak už jen ekáš, až ti doru íme tvou objednávku až dom .

Osobní nákup v kamenné prodejn  Jednadvacítka.

V obchod  Jednadvacítka, K ižíkova 83, Praha 8, Ti bude týmová sleva poskytnuta po
edložení karti ky RAFL. I v tomto p ípad , prosím, nezapome , že se sleva vztahuje pouze

na nezlevn né produkty Salming.

http://www.salmingstore.cz
mailto:salmingstore@salming.cz

