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Co potřebujete k nakupování u nás
Náš internetový obchod s profesionálními radiostanicemi MOTOROLA ale i hobby vysílačkami
pro pásmo PMR446 má pouze jediný požadavek - mít zapnuté cookies ve Vašem internetovém
prohlížeči. Toto je nejpodstatnější podmínka, bez níž u nás nenakoupíte. Jak zapnout cookies
zjistíte v nápovědě vašeho prohlížeče.

Pokud potřebujete příslušenství pro vysílačky (radiostanice) které již máte, nebo které chcete
zakoupit, je nutné objednávat příslušenství, které je pro tento typ určené. V případě antén, nebo
pro rozšíření stávajícíh radiostanic je potřeba znát kmitočtové pásmo (VHF, UHF ...), pro které
jsou vysílačky určeny. Tato informace se dá odvodit z modelového čísla (např. text Model:
MDH50RDC.... ) na štítku umístěném na radiostanici pod baterií, nebo na krabici. Podobné je
to s příslušenstvím. Pokud je na staré nefunkční baterii např. označení HNN9628.. stačí zadat
ve vyhledávání stejné označení (někdy stačí pouze číslo, zde např. 9628) a můžete hned
objednat novou baterii. Pokud si s tím nevíte rady, kontaktujte nás , rádi Vám pomůžeme.

Jak nakupovat?

V nabídce menu Eshop po levé straně těchto www stránek si vyberete příslušnou kategorii buď
v sekci radiostanic, nebo v sekci příslušenství k radiostanicím (vysílačkám) Motorola. Pokud v
sekci není nic zobrazeno nezoufejte, další informace najdete v podsekci.
Pokud chcete některý produkt koupit, musíte ho nejdříve vložit do košíku. Jedna možnost je
přidat zboží do košíku rovnou kliknutím na symbol nákupního košíku v modrém poli, který je
zobrazen u jednotlivých produktů (takto přidáte do košíku 1 ks zboží). Druhá možnost je otevřít
si detail zboží (kliknutím na obrázek, nebo na název produktu).
Následně opět kliknete na tlačítko s textem "Přidat do košíku". Zde můžete zadat i počet
produktů, které chcete do košíku vložit. Aktuální počet kusů všech položek v košíku se
zobrazuje v pravo v horní časti stránek.
Když si vyberete vše, co potřebujete (vložením do košíku), a chcete dokončit objednávku,
musíte přejít do košíku. To provedete kliknutím na řádek s uvedením počtu vložených položek
za ikonou košíku v pravo v horní časti stránek. Zde pak máte možnost upravit počet kusů u
jednotlivých položek, případně některé, nebo všechno zboží z košíku odstranit. Odstranění
jednotlivých položek provedete kliknutím na ikonu odpadkového koše v řádku vybraného zboží.
Změnu počtu kusů provedete zadáním potřebného počtu kusů do políčka vpravo od názvu
zboží, a následným kliknutím na ikonu pro přepočítání v řádku vybraného zboží.
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Objednávka
V košíku klikněte na textový odkaz "Dokončení objednávky" ve spodní části tabulky v pravo.
Vyplňte požadované údaje pro doručení, způsobu dopravy atd.
Registrace v naší internetové prodejně vysílaček a profesionálních radiostanic Motorola není
nutná! Pokud jste u nás registrováni, přihlašte se ke svému účtu.
Po vyplnění klikněte na spodní tlačítko "Další". Pokud jste vše vyplnili správně, otevře se vám
stránka, kde si zvolíte způsob dodání, platby, můžete připsat Vaši poznámku. Následně opět
klikněte na tlačítko "Další" a pokud jste zadali vše správně, zobrazí se Vám kompletní shrnutí
Vaší objednávky. Překontrolujte si, zda je vše správně a následně nezapomeňte kliknout na
tlačítko "potvrdit objednávku". Nyní se objednávka objeví v naší databázi, my ji zpracujeme a
pokud bude nutné objednávku upřesnit, nebo doplnit, kontaktujeme vás.
To je všechno. Jednoduché, že? Potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte nás!

2/2

