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Návod krok za krokom
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Vyberte si z ponuky rozmerov a označte
jeden z nich. Opakovaným stlačením ikony + môžete pridávať počet objednaných
kusov alebo priamo v kolónke Množstvo
zadajte požadované číslo (2, 3, 4…).

Vitajte na stránke www.tlacfotonaplatno.sk
Aktuálne máme v ponuke dva produkty:
FOTOPLÁTNO – fotografie tlačené na plátno a PLAGÁT – fotografie tlačené na papier.
Pri výbere z týchto dvoch možností, kliknite na jednu z nich.
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Po zadaní požadovaných rozmerov
a počtu obrazov sa cena za objednaný
tovar automaticky aktualizuje. Ak ste
skončili s výberom formátov prejdite
k samotnému nákupu.
Kliknite na ikonu Kúpiť.
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Nachádzate sa vo vašom nákupnom košíku. Zobrazené sú údaje o formáte obrazu a počte objednaných obrazov. K dispozícii je rekapitulácia ceny vašej objednávky, vrátane sumy za doručenie. Pokračujte v dokončení objednávky kliknutím na ikonu Zaplatiť.

Teraz nahrajte vaše fotografie – súbory z vášho počítača. Priložte ich cez ikonu NAHRAJ.
Nezabudnite na dostatočné rozlíšenie fotografií, najmä ak objednávate väčšie formáty obrazov.
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Fotografie môžete prikladať do objednávky
po jednom, alebo môžete vo vašom prehliadači označiť naraz hneď niekoľko obrázkov,
z ktorých chcete vyrobiť obraz na plátne.
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Ku každej nahranej fotografii môžete priložiť krátky komentár
pre prípadnú úpravu v našom
grafickom štúdiu ešte pred začiatkom tlače.
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Ak nemáte svoje konto a ani si
ho teraz nechcete vytvárať, máte
možnosť dokončiť objednávku
cez aplikáciu Rýchla pokladňa.
Vyplňte kolónky označené *
ako Povinné údaje a pokračujte
v dokončení objednávky.
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Ak ste u nás po prvý raz, prosím, zaregistrujte sa a vytvorte
si tak konto, ktoré vám v budúcnosti uľahčí celý proces objednávania našich produktov. Ak
ste našim stálym zákazníkom
a máte svoje prihlasovacie heslo, zadajte ho teraz a pokračujte
v objednávke.
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Vyberte si spôsob, akým vám doručíme vašu objednávku. Pri osobnom
prevzatí objednávky v sídle našej spoločnosti v Trenčíne, vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak sa
rozhodnete pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. po zakliknutí tejto alternatívy sa vám objaví suma za doručenie. Nezabudnite
ešte zaškrtnúť Súhlas s obchodnými
podmienkami, bez ktorého nebude
možné dokončiť objednávku.
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Pri platbe objednaných produktov máte na výber z dvoch možností. Bezhotovostný bankový prevod prostriedkov
na náš účet môže predĺžiť čas na vybavenie a doručenie vašej objednávky. Preto odporúčame využiť rýchlu, modernú a bezpečnú platbu prostredníctvom služby GoPay, ktorá vám umožní zaplatiť platobnou kartou alebo cez klasický internet banking tuzemských bánk.

Ak si predsa len vyberiete Platbu
prevodom na účet systém vygeneruje informácie potrebné pre realizáciu prevodu vrátane variabilného symbolu, ktorý je dôležitý pre
identifikáciu vašej platby a spvárovanie s objednaným tovarom. Preto pri
prevode nezabudnite na tento dôležitý údaj.
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Ak máte u nás vytvorený váš osobný
účet, uľahčí vám vytvorenie ďalších
objednávok a nahratie súborov, rovnako v ňom môžete spravovať vaše
osobné údaje, zmenu prípadnej adresy doručenia a ďalšie osobné údaje.
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Po dokončení a zaplatení objednávky Vám bude na adresu uvedenú pri registrácii
alebo pri Rýchlej platbe doručená kompletná rekapitulácia vašej objednávky
so všetkými jej detailmi. Informácie v nej obsiahnuté môžete využiť v komunikácii s našim operátorom v prípade, že by došlo k akýmkoľvek komplikáciám súvisiacich s vybavením vašej objednávky.

Ďakujeme vám za nákup a prajeme príjemný deň !

