NOVÁ SLUŽBA
PRO VÁS

KNIHA JAKO DÁREK

Chcete potěšit své blízké dárkem, ale máte to k nim daleko nebo je
chcete překvapit? Doručíme jim dárek za vás. V e-shopu Portál si můžete vybrat knihu a přidat k ní vzkaz pro obdarovaného. Po zaplacení ji za
vás pošleme na vámi zadané jméno a adresu i s dárkovým listem. Žádná
faktura ani cenovka pro obdarovaného, ale hezký dárek s věnováním.

E-SHOP PORTÁL: http://obchod.portal.cz

ª

JAK TO FUNGUJE:

KNIHA
JAKO
DÁREK

X

Přihlaste se do e-shopu Portál. Pokud jste u nás ještě nenakupovali, zaregistrujte
gistrujte se.

X

Vyberte si libovolné zboží – jednu knihu či více titulů – a vložte je do košíku
šíku (platí internetová
sleva 10 %, můžete využít i aktuální akční nabídku titulů se slevou 30 %).

X

Vyplňte dodací adresu – zde uveďte adresu obdarovaného, na niž máme zásilku doručit. (Dodací
adresu můžete vyplnit také ve vašich osobních údajích – v horní liště sekce Změna údajů.)

X

U způsobu doručení zvolte „Kniha jako dárek“.

X

Vyberte si způsob platby – předem na bankovní účet, nebo platební kartou.

X

Chcete-li, vyplňte vzkaz pro obdarovaného.

X

Dokončete objednávku.

X

Zaplaťte za vybrané zboží.

X

Jakmile obdržíme vaši platbu, odesíláme zboží prostřednictvím České pošty doporučeně na
uvedené jméno a dodací adresu. Do zásilky vkládáme dárkový list pro obdarovaného – s vaším
vzkazem, nebo jen s vaším jménem jako dárce. (Anonymní dary neodesíláme, vystavovali
bychom tím sebe, vás i příjemce nedorozuměním.) Zásilka je na obalu označena nálepkou
„Dárek“ a logem Portálu.

X

Na vaši e-mailovou adresu odesíláme elektronickou fakturu. Do zásilky není vložen žádný údaj
o ceně zboží.

X

Doporučujeme vám informovat obdarovaného o zásilce předem, předejdeme tím případným
nedorozuměním.

X

Pokud má obdarovaný dostat dárek do určitého data, objednejte ho prosím s dostatečným
časovým předstihem. Vezměte v úvahu: 1 – 3 dny na uskutečnění platby (doporučujeme platbu
kartou jako rychlejší variantu), 1 – 2 dny na expedici zboží v Portálu, 1 – 2 dny na přepravu
zboží. Pokud doručovatel nezastihne adresáta v den doručení, je zásilka uložena na pobočce
České pošty k vyzvednutí po dobu 7 dnů.

E-SHOP PORTÁL: http://obchod.portal.cz

