
Celú ponuku tovaru nájdete v e-shope xtremekoi.sk 

V našom internetovom obchode možete nakupovať dvomi 
spôsobmi: 

1. BEZ REGISTÁCIE  
2. ZAREGISTROVAŤ  a vytvoriť konto s možnosťou 

využívania všetkých výhod, ktoré sú s nakupovaním 
spojené. Zľava pri registrácii z nákupu vo výške 3%. 

Postup ako nakupovať  v e-shope.  

Objednávky v e-shope xtremekoi.sk môžete realizovať 

veľmi jednoducho. 
  
Postupne vykonajte tieto kroky: 
  
1. Vyberte tovar a zvoľte kúpiť. Následne môžete dokončiť 
objednávku alebo pokračovať v nákupe. Množstvo tovaru 
môžete ľubovoľne meniť alebo zmazať. 
 

2.KOŠÍK:  
 

Vyberte si spôsob dopravy - kuriérske doručenie 
spoločnosťou Packeta, DPD alebo zvoľte osobný odber. 
Osobný odber je na adrese Oravská 24, 05801 Poprad. Pre 
vyzdvihnutie zásielky Vás vopred budeme telefonicky 
kontaktovať. 
 
Vyberte spôsob platby - hotovosť, dobierka, prevod na účet 
a stlačte Objednať. 
  
3. DODACIE ÚDAJE: 
 
Vyplňte povinné údaje potrebné k doručeniu tovaru podľa 
formulára ( meno, adresa doručenia, telefón, e-mail pre 
potvrdenie objednávky.) 
  
Ak ste registrovaný zákazník môžete sa ešte dodatočne prihlásiť 
pri vyplňovaní dodacích údajov. Vaša zľava sa automaticky 
aktualizuje s vybraným tovarom v košíku. Zvoľte Pokračovať.  



SÚHRN: 

  
Skontrolujte správnosť údajov a následne odošlite objednávku. 
  
ODOSLANIE OBJEDNÁVKY: 
 
Po vytvorení a odoslaní objednávky na Vašu emailovú 
adresu príde automaticky obratom POTVRDENIE o jej 
prijatí. Ak ste potvrdenie nedostali obratom, skontrolujte si 
ešte spamový kôš e-mailového účtu. V prípade, že sa v 
spamovom koši naše potvrdenie nenachádza, je 
pravdepodobné, že objednávka nebola korektne ukončená a 

neprebehlo jej odoslanie do nášho systému. 
  

Registrácia a vytvorenie účtu. 
 
Zaregistrovať sa v našom obchode môžete vopred, aj keď 
nebudete ešte nakupovať. Tento krok však môžete bez obáv 
preskočiť, ak si totiž vyberiete nejaký tovar z našej ponuky, 
dostanete sa k  nemu neskôr. Po úspešne dokončenej 
registrácii Vám bude zaslaný na Vami uvedenú e-mailovú 
adresu potvrdzujúci e-mail s prihlasovacím menom a heslom. 
  

Ak sa stane, že Vaše prihlasovacie meno a heslo nefunguje, 
alebo ste ho zabudli, zvoľte voľbu "Zabudol som heslo" a 
systém Vám ho zašle na e-mailovú adresu zadanú pri 
registrácii.  
  

Ak ste registráciou prešli úspešne máte nastavenú zľavu vo 

výške 3%. V nastavení môžete meniť svoje údaje a heslo. 

Zároveň máte prehľad o Vašich objednávkach a zrealizovaných 

nákupoch. 

Prajeme príjemné nakupovanie. 


