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NA RÝCHLE A JEDNODUCHÉ
OBJEDNANIE TITULOV
HRADENÝCH Z PRÍSPEVKU MŠVVaŠ SR

1

Na www.aitec.sk si vyberte sekciu
Tituly hradené MŠVVaŠ SR.

2

Na prvej záložke nájdete dôležité informácie. Ostatné záložky
obsahujú ponuku titulov v jednotlivých ročníkoch hradených
z príspevku MŠVVaŠ SR.

3

Nakupovať tituly hradené z príspevku MŠVVaŠ SR môže iba
zákazník registrovaný ako pedagóg. Prihláste sa, prosím, do
svojho konta alebo sa zaregistrujte.

4

Prihlásenie sa do konta – zadajte prihlasovacie meno a heslo.
Ak ich nemáte, zaregistrujte sa ako pedagóg.

5

Po prihlásení sa do konta ako pedagóg sa zaktívni políčko
na zadanie Počtu kusov a aj políčko Počet tried. Je dôležité
vypísať aj počet tried, aby ste dostali správny počet BONUSOV
ZADARMO.

6

Ak si chcete pozrieť detailnejšie informácie o titule alebo si
chcete pozrieť zloženie balíka, súboru či sady, kliknutím na názov
sa dostanete k detailu produktu. Tu sa dozviete aj, ktoré BONUSY
ZADARMO získate pri nákupe pre celú triedu.

7

Späť na rýchlu objednávku a ponuku všetkých titulov sa vrátite
kliknutím na krok späť v ľavom hornom rohu prehliadača.

12

Nakupovať môžete aj tituly, ktoré nie sú hradené z príspevku
MŠVVaŠ SR. Ak ste do objednávky pridali aj takýto titul, systém
vás na to upozorní. Tovar, ktorý nie je hradený z príspevku
MŠVVŠ SR môžete z košíka vymazať kliknutím na krížik pri sume.
Ak si ho chcete ponechať v objednávke, ale rozdeliť objednávku
na dve faktúry, zapíšte to do poznámky v druhom kroku
objednávky.

8

Potrebný počet titulov vložíte do košíka tak, že vpíšete
požadovaný počet do políčka Počet kusov, doplníte Počet tried
a kliknete na Vložiť do košíka.

9

Systém vypíše oznam, koľko kusov titulu bolo vložených do košíka.

10

11

13

V druhom kroku objednávky si skontrolujte fakturačné údaje
a môžete tu dopísať poznámku k objednávke.

14

V treťom kroku si skontrolujete objednávku a môžete
objednávku odoslať alebo sa vrátiť späť a upraviť údaje, ktoré
potrebujete.

15

Po odoslaní objednávky vám príde na e-mail uvedený
v objednávke potvrdenie objednávky.

Takto si môžete postupne vkladať do košíka všetky tituly, ktoré
si chcete objednať. Medzi jednotlivými ročníkmi sa preklikávate
hore cez záložky s číslom ročníka.

Môžete vytvoriť jednu objednávku pre všetky ročníky (1. –
4.) vašej školy. Tituly sa vám budú zbierať v košíku, kde si ich
jednoducho skontrolujete. Keď máte objednané všetky tituly,
ktoré potrebujete, prejdite do košíka a dokončite objednávku.

