
REGISTRACE UŽIVATELE 

 

Proč se registrovat? 

 Registrovaní uživatelé mohou nově v e-shopu využívat věrnostní program, který byl doposud nastaven 

výhradně pro držitele zákaznických karet V.I.B.  

 Při objednávce nemusíte v košíku vždy vyplňovat své kontaktní údaje, po přihlášení budou všechny vyplněné 

 Po přihlášení vidíte všechny své objednávky v historii, můžete nahlížet na stav položek u otevřených 

objednávek, stahovat doklady k již vyexpedovaným objednávkám, případně sledovat zásilku dle čísla balíku u 

právě vyexpedovaných objednávek 

 Máte přehled o svém bodovém kontu věrnostního programu 

 Máte možnost uložit si své oblíbené produkty 

 Připravujeme rozhraní pro samostatné upravování otevřených objednávek, včetně volby rozdělení objednávky 

či záměny položek za skladově dostupné 

 Připravujeme službu on-line bazaru pro registrované uživatele 

 

Postup registrace pro uživatele, kteří vlastní 

zákaznickou kartu V.I.B. a věrnostní program 

již využívají 

U držitelů karet V.I.B mohou nastat dvě 

situace 

a) K číslu karty je přiřazen e-mail 

uživatele 

b) K číslu karty není přiřazen e-mail 

uživatele 

Jak to poznáte? Jednoduše. Pokud evidujeme 

váš e-mail, přišla vám 29.8.2011 od nás zpráva 

s heslem pro váš účet. Pokud vám žádný e-

mail nepřišel, a kartu vlastníte, je nutné, 

abyste nás kontaktovali s požadavkem 

doplnění e-mailu k vaší kartě, poté vám 

zašleme také heslo. Tento postup je důležitý, 

pokud chcete navázat na stávající bodové 

konto a bohužel to nevyřeší vytvoření nové 

registrace.  

Pokud držitel zákaznické karty registraci 

neprovede, nebo si vytvoří novou, nebude 

moci svou kartu V.I.B. využívat pro internetové 

nákupy, ale nadále jen pro nákupy v obchodě. 

Postup registrace pro uživatele, kteří 

nevlastní zákaznickou kartu V.I.B. a věrnostní 

program zatím nevyužívají 

Vytvořte si novou registraci, od té chvíle 

můžete začít využívat věrnostní program pro 

své internetové objednávky.  Pokud byste měli 

zájem rozšířit jeho působnost i na nákupy 

v obchodě, řekněte si při první návštěvě 

obchodu o zákaznickou kartu V.I.B. a její 

přiřazení ke stávajícímu vašemu účtu. Poté 

budete body načítat i uplatňovat rovněž na 

pokladnách, po předložení této kartičky. 

Bez karty V.I.B. se registrovaným uživatelům 

na obchodě body nenačítají. 

 

 

 

 

 

 

Více o věrnostním programu najdete zde 

https://www.malvik.cz/Stranky/vernostni-karta
https://www.malvik.cz/Stranky/vernostni-karta
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