
Buderus objednávací systém 
Návod k použití



Hlavní požadavky

•Přístup na internet

•Použití prohlížeče Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome 

•Webová adresa: http://shop.buderus.cz

•Uživatel musí být založen v SAP a nesmí být blokován

•Platná e-mailová adresa pro obdržení hesla



První přihlášení

Na Vaši emailovou adresu byla doručena zpráva z adresy „Extranet 

Administrator“, která obsahuje odkaz pro vytvoření Vašeho hesla

Po kliknutí na tento odkaz Vás systém vyzve k vytvoření hesla

Vytvořte si heslo, které bude splňovat všechny podmínky

Klikněte na 

pole 

„Přijmout“



Běžné přihlašování
Vložte Vaše 

přihlašovací jméno

e-mailovou adresu

Vložte Vaše 

vytvořené heslo



Vytvoření objednávky
Nákup pomocí 

produktového 

katalogu

Nákup pomocí 

rychlého zadání
(pokud znáte objednací čísla)



Vytvoření objednávky
Výběr produktu 

podle kategorie



Vytvoření objednávky
Nastavit počet 

kusů a vložit do 

košíku

Ve spodní části stránky 

s produktem je možné 

vybrat příslušenství 



Vytvoření objednávky (Rychlé zadání)

Možno nahrát 

soubor CSV s 

objednávkou

Zadejte jednotlivá 

objednací čísla 

např. 8718584845

Zadejte množství 

jednotlivých 

produktů

Po zadání všech 

produktů a počtu kusů 

přejít do košíku



Objednávací proces

„Rychlé zadání“ pro 

možnost objednávat 

pomocí objednacích 

čísel

V košíku lze upravovat 

množství jednotlivých 

položek

Zde lze nastavit 

dodací podmínky 

včetně Poznámky

Zde se zobrazí skladová 

dostupnost jednotlivých 

položek včetně ceny po 

odečtení rabatů

Potvrzení a přehled 

objednávky 

(Potvrzení obdržíte 

také e-mailem) 

Objednávkový proces se skládá z 5 částí



Nákupní košík

Zkontrolujte obsah 

košíku včetně 

množství u 

jednotlivých 

produktů

Pokud je vše v pořádku pokračujte dále

Od tohoto kroku dále stejný postup pro zadání přes produktový katalog i rychlé 

zadání



Dodací podmínky

Lze libovolně měnit dle Vašeho 

požadavku

Váš e-mail, na který bude zasláno 

potvrzení (lze upravit)

Sem lze uvést produkty, které jste 

nenašli a my Vám je přidáme k 

objednávce. Dále uvádějte informace 

kolem dopravy (např. Výdejní místo)

Po kliknutí lze zadat jinou adresu

Vyberte typ přepravy a pokračujte 

přes „Další“

Pokud si potřebujete vyzvednout 

zboží za delší dobu než je 

standardní – uveďte prosím termín



Náhled objednávky
Zkontrolujte zadané údaje, 

dostupnost a konečnou cenu 

Není skladem ani jeden kus 

Cena již obsahuje veškeré slevy

Je skladem požadovaný počet kusů

Je skladem pouze část z 

požadovaných kusů 

Pokud se Vám zobrazí, že je 

zboží nebo jeho část nedostupná, 

nelze toto zboží dodat následující 

den, ale budeme Vás kontaktovat 

o následujícím termínu

I přesto, že je zboží nedostupné, lze 

zakázku standardně dokončit

Pokud je vše správně, klikněte na „Objednat“



Potvrzení objednávky

Vyčkejte prosím, až systém 

potvrdí přijetí Vaší objednávky.

Po správném dokončení 

objednávky je vygenerováno naše 

číslo objednávky (Bosch)

Toto číslo prosím vždy používejte 

při komunikaci s námi.

Potvrzení objednávky je také 

odesláno na Váš e-mail z adresy:

„objednavky@buderus.cz“



Další funkce – Archiv objednávek
V archivu je možné dohledat Vaše veškeré objednávky vytvořené přes objednávací systém

Můžete vyhledávat podle data nebo podle čísla objednávky



Další funkce – Nákupní list
Nákupní list usnadní opakované objednávky stejného zboží. Do nákupního košíku si lze 

nastavit různé druhy zboží a následné stačí pouze vložit do košíku. Tímto si můžete vytvořit 

svoje vlastní portfolio produktů

Nákupních listů si můžete 

vytvořit několik s 

libovolným názvem a 

obsahem

Dále pak již stačí zvolit 

které zboží má být použito 

a počet kusů a vložit do 

košíku



Časté dotazy - FAQ
Zapomněl jsem heslo, co mám dělat?

*Zákazník si může vygenerovat nové heslo sám pomocí odkazu na hlavní stránce 

„Zapomenuté heslo?“

Zapomněl jsem přihlašovací jméno, co mám dělat?

*Přihlašovací jméno = Vaše e-mailová adresa, pokud jste zapomněl e-mail, který je použit 

v systému, prosím kontaktujte nás na tel. 272 191 110 nebo na objednavky@buderus.cz

Nenašel jsem produkt v katalogu / Nejde mi objednat produkt

*V případě, že jste nenašel požadovaný produkt nebo nejde objednat, kontaktujte prosím 

technickou podporu na tel: 272 191 110

Do kolika hodin musím objednávku odeslat, aby byla standardě dodaná druhý den?

*Objednávka musí být odeslána do 14:00, aby bylo možné zajistit její dodání následující 

pracovní den

Zboží se jeví jako nedostupné, kdy mohu očekávat dodání?

*Pokud obdržíme objednávku, ve které se nachází zboží, které není momentálně skladem, 

budeme Vás kontaktovat o možnosti dodání.

Kde mohu najít cenu za kolik zboží nakoupím?

Vaše nákupní ceny včetně dostupnosti lze vidět ve 4. kroku objednávky (Náhled objednávky)



Časté dotazy - FAQ
Jak si změním email/heslo/jméno?

*Vaše heslo, email či jméno si můžete změnit po přihlášení do systému v záložce „Můj účet“

Dostanu slevu za osobní odběr 2% a za objednání přes objednací systém 1% dohromady?

*Ano, zákazník, který zvolí v dodacích podmínkách osobní odběr, obdrží obě slevy *(neplatí pro 

náhradní díly)

Platí dodatková sleva ve výši 1 % i na náhradní díly?

*Na náhradní díly se tato sleva nevztahuje

Jak mohu objednat náhradní díl?

*Náhradní díly je možné objednat pouze přes „Rychlé zadání“ pokud znáte objednací číslo

Odeslal jsem objednávku, ale potřeboval bych zboží přidat/odebrat a změnit termín dodání/místo

*V objednacím systému již nelze upravovat odeslané objednávky. Kontaktujte nás prosím na tel: 

272 191 110 nebo na objednavky@buderus.cz a my Vám to rádi změníme

Nechal jsem si vytvořit cenovou nabídku a nyní bych si to rád objednal v systému, je to možné?

*Bohužel ne, Vaši již vytvořenou nabídku prosím pro objednání odešlete na adresu 

objednavky@buderus.cz

Kde mohu najít katalog náhradních dílů?

*Katalog ND je nyní k dispozici ke stažení zde: https://extranet.buderus.cz/ETK/ETK_Katalog_Buderus.rar



Kontakt – Technická podpora

•Základní dotazy ohledně nového objednávacího systému 

Vám zodpoví příslušný obchodní zástupce pro Váš region

•V případě problému s přihlášením, ztráty hesla či jiných 

technických problémů kontaktujte prosím:

Radek Chlebek

Tel.: +420 272 191 110

E-mail: objednavky@buderus.cz


