
 

NÁVOD NA OBJEDNANIE 

www.ekofarmagora.sk 
 
Prosíme zákazníkov, aby všetky objednávky na čerstvé mäso odoslali najneskôr do štvrtka v danom 

týždni, aby sme Vám všetko vedeli pripraviť a doručiť do nasledujúcej stredy. 
V prípade objednávok na čerstvé mäso po hore uvedenom termíne (štvrtok), nevieme garantovať 

ich dostupnosť. 
Spracované produkty ako napr. údený tovar, nátierky, salámy vieme vybaviť s prijatím objednávok 

do nedele. 
 

 Minimálne množstvo na výsekové mäso je 500g 

 Na určité výrobky označené v cenníku máme množstevný limit - (pripravujeme na rozvoz 
vzdy podľa poradia doručených objednávok) 

 Rozvoz zabezpečíme zdarma ak: 

 sa doručí objednávka na výsekové mäso cez náš web-objednávací system do 
štvrtka, neúčtuje sa 5 euro za rozvoz. 

 sa doručí objednávka cez náš web-objednávací system na všetky ostatné 
výrobky, iné ako výsekové mäso do nedele neúčtuje sa 5 euro za rozvoz. 

1. Máte nejaké dotazy pri objednávaní? 

Zavolajte nášmu obchodnému manažérovi na telefónne číslo  +421-917-923-312 alebo nám pošlite email na 

adresu  info@ekofarmagora.sk, náš kolega Vám s radosťou pomôže. 
 

2. Vložili ste Váš zákaznícky kód do prihlasovacieho systému? 

Nepotrebujete žiadne heslo, stačí vložiť Váš unikátny zákaznícky kód, potom stlačiť kolonku pokračovať. 
 

 
 

3. Po vstúpení do nášho WEB-objednávacieho systému si preverte údaje Vašej firmy a doručovaciu adresu. 

      

4. Vyberte si produkt zo zoznamu z rolovacej ponuky. 

 
5. Zadajte Vami požadované množstvo v kg-ch alebo počet. Poprosíme do tejto kolonky písať len čísla, počet 

alebo váhu. 

 
 

http://www.ekofarmagora.sk/
mailto:info@ekofarmagora.sk


 

NÁVOD NA OBJEDNANIE 

6. Do kolonky Poznámka, uveďte prípadné poznámky (veĺkosť balenia, počet vákuových balíčkov alebo iné 

dôležité informácie) 

 

7. Daný produkt pridáte do košíka stlačením kolonky pridať ďalšie. 

 
8. Z koša odstránite neželané produkty stlačením X. 

 
9. Po vložení všetkých produktov do košíka stlačte “objednať”.  

 

  

 

10. Skontolujte si obsah v košíku/zhrnutie objednávky/. 

 
11. Ak máte v košíku všetko čo ste si chceli objednat, stlačte ešte raz objednať. Zároveň obdržíte potvrdzujúci e-

mail o vašej objednávke. 

 
12. Bio-pack/Ekofarmagora príjme objednávku a začne ju pripravovať. Pred doručením obdržíte ešte 1 

potvrdzujúci email o priebehu objednávky. 

 

Dakujeme, 

Tešíme sa na spoluprácu.                                                                                         


