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Majitelé zákaznických karet společnosti AU-MEX
a ostatní registrovaní zákazníci

Praha 07.05.2020

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ NOVÉ FUNKCE NA ESHOPU AU-MEX – VYTVOŘENÍ NABÍDKY
Pro rychlejší zpracování nabídek jsme pro Vás jsme připravili novou funkci na našem e-shopu „ Vytvořit
nabídku „
a ta Vám pomůže rychle a přesně nakalkulovat zboží dle Vašich požadavků. Navíc díky této nové funkci máte
možnost si vygenerovat nabídku nejen v cenách se započtením Vašich zákaznických slev, ale zároveň
vygenerovat nabídku i v původních cenách a pro srovnání si dokumenty vytisknout. Na první pohled tak
zjistíte, kolik jste ušetřili.
Neváhejte a vyzkoušejte si tuto skvělou aplikaci. Vytvořili jsme Vám tento návod, abychom Vám usnadnili
prvotní pochopení a práci s novou funkcionalitou na našem e-shopu.

1. Vstupte do eshopu na adrese https://shop.au-mex.cz/ nebo klikněte na ikonu vstup do e-shopu na naší
domovské stránce. Pokud máte zákaznickou kartu, tak uveďte do „Přihlašovacího jména“ její číslo a
vyplňte své heslo. Pokud nemáte registraci, nebo se chcete ke své registraci přihlásit později v dalších
krocích tak klidně pokračujte bez registrace.
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2. Vyberte sortiment, který chcete dát do nabídky. V případě, že má sortiment jen 1 variantu, uvidíte
ihned modrou ikonu:
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3. V případě, že má sortiment více variant, zobrazte detail produktu, kde již ikonu uvidíte.
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4. Po kliknutí na „Vytvořit nabídku“ se Vám sortiment automaticky uloží do Nabídky. Klikněte na
„Pokračovat“, pokud chcete doplňovat další zboží. Pokud chcete skončit s výběrem, klikněte na „Přejít
do nabídky“.

5. Vložte do Nabídky postupně veškerý sortiment, na který potřebujete vytvořit cenovou kalkulaci. V této
chvíli můžete opravovat vložené počty kusů, popřípadě můžete sortiment odebrat nebo vymazat obsah
celé nabídky. Po dokončení úprav klikněte na „Pokračovat v nabídce“.
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6. Zaškrtněte preferovaný způsob úhrady a dopravy i přesto, že Nabídka Vám nevygeneruje žádný daňový
doklad. Tyto funkce zde slouží pro eventuelní pozdější export do objednávky. Pokračujte v nabídce.

7. Pokud jste neprovedli přihlášení hned na začátku při vstupu do eshopu, proveďte ho nyní. Prosím
proveďte přihlášení pod Vašimi přihlašovacími údaji pro načtení Vaší zákaznické slevy. Pokud jste
neregistrovaný zákazník, můžete nyní provést registraci a při dalším nákupu získat 5% slevu, či
pokračovat v nabídce bez registrace. Vyplňte příslušná pole a pokračujte v nabídce.
8. Odešlete nabídku.

9. Vaše nabídka Vám přijde do e-mailu a zároveň si jí registrovaní zákazníci mohou prohlédnout i
vytisknout ve 2 variantách v seznamu nabídek zde:
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10. Klikněte na Vámi vytvořenou nabídku.

11. Nyní můžete provést následující operace:
a. TISK – MOJE PDF : Vytiskněte si vytvořenou Nabídku s cenami včetně Vašich zákaznických slev.
• Pokud jste se přihlásili (viz bod 7), systém Vám vygeneruje Nabídku s Vašimi slevami.
• Pokud jste provedli registraci (viz bod 7), systém Vám vygeneruje slevy při dalším nákupu.
b. Nová objednávka dle nabídky : Vytvořenou nabídku pomocí této ikony vyexportujete do
objednávky. Budete přesměrováni do Nákupního košíku, kde můžete nadále provádět úpravy.
c. Editovat : Chcete změnit nabídku? Tato ikona slouží k opravám.

Upozornění:
Nabídky netvoří rezervaci zboží.
Nabídky jsou cenově nezávazné. Před vlastním objednáním je doporučeno zaktualizovat cenovou nabídku i
dostupnost zboží.
Věříme, že budete s touto službou spokojeni a budete ji využívat. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte se
obrátit na pracovníky našeho obchodního oddělení.

S přáním příjemného dne
Au - Mex s. r. o.
Centrála:
Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9-Vysočany
+420 283 933 452
Fax.:
+420 283 933 406
E mail: sarka.hanzalova@au-mex.cz
http://www.au-mex.cz
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