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Ako postupovať pri zakúpení a generovaní darčekových poukazov  

1. Objednajte darčekový poukaz, o ktorý máte záujem. V prípade, že chcete 
objednať viac rovnakých darčekových poukazov, v nákupnom košíku zvoľte 
požadované množstvo a aktualizujte stav. 
Pokračujete v nakupovaní, alebo ukončite nákup objednaním. 

2. Ak ste Nový zákazník, môžete Vytvoriť objednávku bez registrácie vyplnením 
základných údajov o sebe a pokračovať. 
Máte však možnosť Zaregistrovať sa v nákupnom systéme našej stránky, čím 
v budúcnosti dokážete nakupovať rýchlejšie a získate možnosť sledovať históriu 
všetkých Vašich zrealizovaných objednávok cez našu stránku. 
Ak ste Registrovaný zákazník, stačí uviesť prihlasovacie meno a heslo a uzavrieť 
svoju objednávku. Ak ste zabudli heslo, využite funkciu Zabudnuté heslo. 

3. Po potvrdení objednávky Vám bude, na Vami zadaný e-mail, automaticky 
odoslaný prehľad s kompletnými údajmi o Vašej objednávke spolu s pokynmi na 
úhradu. 

4. Po zaznamenaní úhrady Vám systém vygeneruje jedinečný ID kód v podobe 
kombinácie čísel a písmen, ktorý Vám bude zaslaný na Váš email. V prípade 
objednania viacerých poukazov  Vám bude zaslaných viacero ID kódov – osobitne 
pre každý poukaz jeden kód. Platnosť  kódu je 12 mesiacov od zakúpenia poukazu. 

5. Na našej stránke v sekcii Generovanie Darčekového poukazu sa nachádzate 
v časti, kde si sami môžete vytvoriť  Darčekový poukaz s vlastným 
textom.                                                                 
Vpíšte Váš jedinečný ID kód, Oslovenie a Venovanie. 
Následne máte možnosť zakliknúť, či chcete darčekový poukaz zaslať nami 
klasickou poštou na Vami uvedenú adresu (zasielame v darčekovej obálke ), alebo 
emailom ako PDF formát a je na Vás, či Darčekový poukaz vytlačíte alebo darujete 
elektronickou poštou. 
Stlačte Odoslať. 
Zobrazí sa Vám reálny grafický náhľad Darčekového poukazu. 
Ak ste spokojní s textom na poukaze, jednoducho stlačte Definitívne odoslať. 

6. Ak chcete upraviť, či zmeniť text oslovenia alebo venovania, môžete tak urobiť, 
následne stlačte Vygenerovať náhľad. Ak ste teraz spokojní so vzhľadom 
Darčekového poukazu, Definitívne odošlite. 

7. Na základe jedinečného ID kódu, ktorý je tiez viditeľne vpísaný v pravom dolnom 
rohu na Darčekovom poukaze si môže obdarovaný zvoliť termín svojho zoskoku, 
podľa aktuálneho kalendára v sekcii Rezervácia zoskokov, na našej stránke. 

Veríme, že tento systém Vám umožní ľahko a jednoducho si vytvoriť vlastný darčekový 
poukaz ako aj zvoliť si ten najvhodnejší termín Vášho zoskoku. 

 

http://compact.kserver.sk/generovanie-darcekoveho-poukazu
http://compact.kserver.sk/rezervacia

