JAK SI OBJEDNAT PŘES NÁŠ
ESHOP CAPÁČKY S VÝŠIVKOU
JMÉNA. POSTUP

Jsme český výrobce dětské, certifikované obuvi. Vyrábíme
dětské capáčky, dětskou celoroční obuv, dětské sandály a
dětské přezůvky.
Naší přidanou hodnotou je, že máme svůj vyšívací stroj a
z toho důvodu Vám na Vámi vybraný capáček či botičku,
můžeme vyšít téměř cokoliv, dle Vašeho přání.
Capáčky a celoroční obuv vyrábíme z přírodní kůže,
stélka je anatomicky tvarovaná a podešev je buď pryžová
nebo TR (termokaučuková).
Máte zájem o capáček, který je originální tím, že je na něm
vyšité jméno Vašeho děťátka? Jestliže je odpověď: „Ano“, jste
na správné adrese a zde je postup

Jak si správně objednat:
1. Přejděte na náš eshop, kde jsou uvedeny všechny typy
našich capáčků a celoročních botiček, kde si můžete
nechat vyšít Vámi požadované jméno.
Klikněte ZDE
nebo
zde
je
naše
celá
adresa: www.eshop.obuv-pro-deti.cz

webová

2. Když objednáváte na Slovensko, prosíme, abyste na našem
webu v horní liště si klikli na: OBJEDNÁVKY SLOVENSKO
ZDE
A pokračujte v objednávce.‘
3. Vyberte si capáček, na který si přejete vyšít Vámi
požadované jméno. NA VŠECHNY CAPÁČKY A BOTIČKY NA NAŠEM
WEBU JE MOŽNÉ VYŠÍT JAKÉKOLIV JMÉNO. Capáčky se vyrábí,
až dostaneme od Vás objednávku.
Roz-klikněte si vybraný capáček a vpravo si zadejte:
Počet = počet párů
Velikost = velikosti máme od 18 do 22 u capáčků a u
celoroční obuvi 18 až 26. Je to EU velikost. Tabulka
velikostí ZDE
Výšivka = zde si vyberete „Výšivka“. To znamená, že tyto
capáčky chcete s výšivkou jména, které si zadáte.
Dárkové balení = když chcete dárkovou krabičku, tak
zaklikněte ano.

5. Pak na této stejné kartě srolujte až úplně na spodní konec
této karty, kde je tabulka s názvem: POPIS a POZNÁMKA. Do této
tabulky napište jméno, které chcete vyšít a klikněte na ULOŽIT

6. Následně klikněte v kartě tohoto capáčku na PŘIDAT DO
KOŠÍKU a máte capáček objednaný.

7. Pak si vyberte, zda si chcete dále vybírat další zboží nebo
již objednat a buď si budete přidávat další položky nebo si
objednáte krok po kroku. Náš objednací systém Vám bude
navigovat.

