
Návod - postup při přihlášení 
 

 

EXPRESNÍ POKLADNA 
Přidali jsme na e-shop možnost rychlejšího procesu placení. 
 
 
Jak to funguje 
Na webu se můžete zaregistrovat a přihlásit do Členská oblasti. Při nákupu se 
uloží všechny podrobnosti, které chcete, aby se uložily. 
Když provedete potom nákup, vaše údaje se uloží. 
Když se vrátíte k novému nákupu, zjistíte, že vaše údaje jsou již vyplněné.  
Můžete uložit své dodací a fakturační adresy a osobní údaje. Pokud se 
rozhodnete, mohou se také uložit údaje o kreditní kartě, k citlivým údajům z karty 
nemáme přístup. 
 
Tip: 
 

Prohlédnete si zde také historii svých objednávek a zkontrolujete stav aktuálních 
objednávek 
 
 
 

 
Stránka Moje objednávky 
 
Na stránce Moje objednávky získáte informace o předchozích a aktuálních 
objednávkách.  

Zobrazíte podrobnosti objednávky (datum, způsob platby atd.) 

 Zkontrolujte stav objednávky (Splněno, Odesláno atd.) 

 Sledujte objednávky, které mají sledovací číslo 

 

Stránka Moje adresy 

Na stránce Moje adresy můžete přidat, odebrat a upravovat adresy. Pokud jste 
uložili více než jednu adresu, si vyberete jednu jako výchozí adresu. Můžete 
vybrat výchozí adresu. 

Funkce Moje peněženka 

umožňuje bezpečně ukládat, upravovat a mazat informace o svých kreditních 
kartách, abyste mohli dokončit budoucí transakce, aniž byste museli znovu 
zadávat své údaje.  



 
 

 
Tip: 

 
 Tyto stránky jsou soukromé. Každý zákazník může zobrazit pouze své osobní 

údaje. 
 Jakmile se stanete členem, na stránce se objeví nové objednávky. Staré 

objednávky (zadané před členstvím) nejsou uvedeny. 
 
 
Když se, pokud jste přihlášeni, dostanete na stránku pokladny (košíku), uvidíte 
vyplněné své osobní údaje (jméno, e-mail, adresu a telefonní číslo). Pokud máte 
účet, ale nejste přihlášeni, můžete se přihlásit rovnou pomocí odkazu zde v 
košíku. 
 
 
Když jste přihlášeni a zadáte údaje o kreditní kartě poprvé, můžete si uložit údaje 
o své kreditní kartě, jen pokud chcete.  
 

 
 

Na stránce Moje peněženka můžete prohlížet a aktualizovat kreditní karty, které 
jste uložili při nakupování v našem obchodě.  
 
 



Když se do obchodu vrátíte a máte uloženou kartu, použijete uloženou nebo 
můžete zvolit novou kartu pomocí Kreditní / debetní karty, nebo samozřejmě i 
jinou formu úhrady. 
 

 

Návod k přihlášení 

A. Pokud jste zde poprvé: 

1. V pravém horním rohu kliknete na Přihlášení 

2. vyberete možnost Registrovat 

3. Zadejte 2x heslo a postupujete dále podle instrukcí na obrazovce a v mailu. 

 

B. Pokud jste již někdy nakupovali, přihlašovali se k odběru, kontaktovali 
nás přes formuláře nebo Vám systém tvrdošíjně odporuje a tvrdí, že to 
nejde či jinak nereaguje 
 

1. Klikněte na ikonu vpravo nahoře "Přihlášení" 

 

 

2. Objeví se stránka s přístupem přes e-mail. Zadejte e-mail z objednávky (nebo 
váš oblíbený e-mail) a klikněte na "Zapomněli jste heslo" 



 

3. Další tabulka vás vyzve k zadání e-mailové adresy - použijte opět tu z 
objednávky a klikněte na "vytvořit heslo" 

 

 



4. Pokud jste použili více e-mailových adres, požádejte nás o sloučení kontaktů. 
(písemně, telefonicky, formulářem…) Systém umí přihlášení pouze z toho prvního, 
kterým jste se poprvé přihlašovali, pokud ho již nechcete používat, musíme ho 
vymazat a vy si pak vytvoříte přihlašování nové z vaší oblíbené e-mailové adresy. 
Nejdříve musíte požádat o sloučení, pak zůstanou zachována všechna data. 

 
Tip: 
 

E-mailové adresy na odesílání objednávek, faktur nebo novinek můžete 
v administraci různě měnit, přihlašování do systému ale musí být přes jednu původní 
e-mailovou adresu. 

 

https://www.vitestin.cz/kontakt

