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JAK NAKUPOVAT V E-SHOPU 
 

PRVNÍ NÁKUP – je popsán velmi detailně, ale zabere vám to max 5. minut      

1) Otevřete si tento odkaz: www.modere.eu/8329278   

nebo klikněte na odkaz na mých webových stránkách 

(www.sarkacivrna.cz), ze kterých jste si stáhli toto pdf. 

 
2) Vyberte jazyk (např. English) a dejte zemi, kam chcete, aby vám zásilku 

doručili – Česká republika. 

 

3) Vyskočí vám „vyskakovací okno“, kde jsou různé promo akce apod. To 

můžete zavřít křížkem vpravo nahoře. 

 

http://www.modere.eu/8329278
http://www.modere.eu/8329278
http://www.sarkacivrna.cz/
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4) Klikněte na 3 čárky nahoře vlevo. 

 

5) V menu klikněte na QUICK SHOP a vyberte, co si chcete zakoupit. Objeví 

se tam všechny položky v e-shopu. Buď samostatně nebo různě 

v balíčcích. Dejme tomu, že si chcete vybrat např. BTS – Body 

Transformation System – Chocolate (příchutí je tam více – kokos, mango, 

vanilka). Projeďte eshop, až balíček najdete – viz. obrázek balíčku. 

 

6) Jsou tam i jiné balíčky např. s Trebiotikama, Kolagenem apod. V klidu si e-

shop projeďte a kdybyste potřebovali něco zkonzultovat, napište mi. 

7) Dejte „Add to cart“ (Přidat do košíku). Kdyby tam bylo „Not available“, 

tak produkt není dostupný.  
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8) Produkt/balíček se vám ukáže v košíku. Na košík klikněte. 

 

9) A dáte „GO TO CHCECKOUT“ (Přejít k pokladně) 

10) Dále kliknete na „Create an account“ (vytvořit účet) a zadáte tam 

Jméno, Příjmení, emailovou adresu, kterou se poté budete přihlašovat a 

heslo (musí mít min. 8 písmen, 1 číslo, 1 malé a velké písmeno a 1 

symbol) 
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11) Zaškrtnete, že jste starší 18 let, zaškrtnete (nemusíte), jestli chcete 

dostávat na email nějaké nabídky 

 
12) Zkontrolujte si prosím, jestli tam máte napsáno mé jméno (Šárka 

Čivrná), jinak vám to nedá slevu 10 eur. Zaškrtněte 2x Yes a Im not robot 

a dejte Create an account (vytvořit účet). 

 
13) Dále už jen vyplníte adresu, PSČ (Post code) s mezerou, číslo 

mobilního telefonu, odškrtnete Please save… a dáte SAVE (uložit). Až 
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uložíte adresu, tak vám naskočí teprve ta sleva 10 eur vpravo v řádku 

Applied Promotions) 

14) Vyplníte údaje o kartě – jméno vlastníka karty, číslo karty apod. A 

dáte vpravo SUBMIT ORDER (odeslat objednávku). 

 

V případě, že byste chtěli, aby vám produkty chodily každý měsíc (lze změnit 

obsah košíku), tak si uděláte automatizaci, tzv. autíčko a to už je popsáno ve 

videu nad tímto pdf. Automatizaci lze kdykoliv zrušit. Je výhodná v tom, že 

budete mít možnost dalších slev. 

https://youtu.be/KDQGBVRc-Ww

