
1. U vybraného zboží zvolte variantu, kterou požadujete: PDF verzi nebo hotový výrobek. 

2. Zvolte počet kusů a klikněte na ikonku nákupního košíku (vložit do košíku) 



3. Pokud chcete vybírat další produkty - klikněte na pokračovat v objednávce.  

    Pokud chcete rovnou objednat - klikněte na přejít do košíku. 

4. V nákupním košíku klikněte na OBJEDNAT ZBOŽÍ. 



5. Pokud nakupujete na firmu - překlikněte na NAKUPUJI NA FIRMU  

  Vyplníte potřebné doručovací a kontaktní údaje a kliknete na POKRAČOVAT. 

6. Vyberete způsob platby a dopravy. Kliknete na POKRAČOVAT. 

Způsob platby 1. bankovní převod - na uvedený email Vám budou doručeny potřebné údaje k platbě.  

(číslo účtu, částka, variabilní symbol).  PDF zboží odesíláme na email po připsání platby na účet.  

2. GoPay - online platba - platba přímo přes platební bránu GoPay 

Způsob dopravy 1. emailem - pouze i PDF verze produktů. 

2. Balík na poštu - hotové výrobky ( pokud objednáváte alespoň jeden produkt jako hotový výrobek, je potřeba 

zvolit balík na poštu, ostatní zakoupené PDF materiály Vám přijdou emailem) 



7. Zkontrolujete vyplněné údaje a dole kliknete na DOKONČIT OBJEDNÁVKU 

8. Pokud jste zvolili platbu přes platební bránu GO pay, klikněte na PROVÉST PLATBU (budete přesměro-

vání na platební bránu GoPay) 



9. Zvolte PLATEBNÍ KARTY ( v případě bankovního převodu, budete přesměrování do Vašeho elektronického  

bankovnictví, kde platbu zadáte) 

10. Vyplňte údaje z Vaší platební karty, číslo, platnost, CVC (trojčíslí ze zadní strany). A klikněte na ZAPLATIT. 



11. Po chvilce se objeví ZAPLACENO (je potřeba mít aktivované u vaší platební karty platby přes internet - aktivujete si je  

v elektronickém bankovnictví nebo v bance) 

12. Na email Vám přijdou Informace k objednávce.  

13. Od GoPay Vám přijdou Informace o vaší platbě. Kliknete na ZJISTĚTĚ, ZDA MÁTE ZAPLACENO. 

V případě, že nemáte zaplaceno, podívejte na nápovědu: https://help.gopay.com/cs/tema/platebni-brana/stav-platby  

14. Pokud platba v pořádku proběhla, následně Vám přijdou soubory ke stažení. 

https://help.gopay.com/cs/tema/platebni-brana/stav-platby

