
Jednoduchá  
REGISTRÁCIA
na 

Pre prípadnú pomoc s registráciou  

kontaktujte správcu e-shopu Bidfood Slovakia  

na tel. 0911 086 269 alebo e-mailom 

spravca.eshop@bidfood.sk

Objednávajte 
tovar  
24 hodín 
denne!

Detailné informácie  
o tovare

Šablóny pre pravidelné 
objednávky

História objednávok

Inšpiratívne recepty  
a vlastné kalkulácie

Špeciálne zľavy a akcie

e-shopV našom e-shope   
môžete objednať tovar  

z tohto sortimentu:

Objednaný tovar Vám doručíme  
vo vybraný deň na určené miesto 

po celej Slovenskej republike.

Cestoviny

Hotové jedlá

Hydina

Koloniál chladený

Koloniál suchý

Lahôdky

Mäso

Mliečne výrobky

Nápoje

Nepotravinový sortiment

Pečivo, torty, koláče

Ryby

Údeniny

Zelenina, ovocie, huby

Zemiakové výrobky

Zmrzlina

...aby Vám uľahčoval život

Bidfood Slovakia je najväčší distribútor pre  
gastronomické prevádzky a maloobchodný predaj.

Bidfood.sk mojBidfood.sk



Ak ste už získali  
prihlasovacie údaje,  
prejdite na mojBidfood.sk

1  V pravej časti obrazovky  
zvoľte Prihlásenie. 

2  V strednej časti obrazovky zadajte Vaše ID 
(spravidla Vaše číslo odberateľa) a heslo, ktoré 
ste dostali e-mailom.

3  V strednej časti sa 
objaví tabuľka, v ktorej 
uvidíte, na ktoré dni a 
ktorý sortiment môžete 
ešte objednávať. Ak je 
pole zelené, druh tovaru 
je možné objednať. Deň 
a čas znamená uzávierku 
objednávok pre daný druh 
tovaru. Stĺpce znamenajú 
možné dátumy dodania. 
Môžete zvoliť ktorékoľvek 
z tlačidiel s dátumom dodania v záhlaví tabuľky.  
Kliknutím na dátum budete prihlásení. Prvé 
prihlásenie na vybraný dátum dodania trvá dlhšie, 
pretože dochádza k príprave Vášho vlastného 
profilu. Ak sa prihlásite na tento dátum opakovane, 
budete už prihlásení okamžite.

4  Vyberte tovar a vložte ho do košíka,  
viď informácie vpravo.

5  Zobrazte košík, skontrolujte ho a odošlite 
objednávku. Po odoslaní objednávky Vám príde 
potvrdzovací e-mail. Objednávku a jej stav môžete 
skontrolovať v Histórii objednávok.

Môj účet 
Šablóny a História  
objednávok

Zobrazenie objednávok podľa 
dátumu dodania.Faktúry Vám 
umožnia export objednávky vo 
formáte TXT, CSV, EDI. Šablóny, 
tvorba šablón ich úprava a po-
užitie (vloženie celej alebo časti 
šablóny do nákupného košíka).

Horná lišta s funkciami
Produkty – kliknutím na Produkty sa zobrazí alebo  
skryje Strom produktov. Kliknutím na  sa rozbaľujú,  
na  zatvárajú skupiny. Kliknutím na skupinu pro-
duktov sa v strednej časti obrazovky zobrazia výrobky 
zvolenej skupiny i podskupín.

Gastro zariadenia – po kliknutí sa zobrazí návod 
ako nakupovať gastro zariadenia. Pre nákup vybave-
nia pre kuchyne a reštaurácie slúži samostatný košík. 
Tento tovar sa dodáva oddelene od potravinového 
košíka. 

Recepty – inšpirácia pre Vašu kuchyňu s kalkuláciami, 
s možnosťou úpravy a prepočtov podľa Vašich potrieb. 
Možnosť tvorby vlastného receptu s kalkuláciou. 

Môj účet – slúži ako Váš osobný profil, kde nájdete 
nastavenia Vášho email účtu, či možnosť zmeny hesla. 

Produkty
Rýchle vyhľadávanie - pre vyhľadávanie produktov 
môžete použiť časť názvu, viac vyhľadávacích slov 
alebo katalógové číslo. Napr. hranolky, 450100 a pod.

Značky - filter, ktorý umožňuje vybrať výrobky 
danej značky spomedzi skupín stromu.

Prehľad položiek - kliknutím na skupinu pro-
duktov v strome sa Vám zobrazí príslušný prehľad 
položiek. Zobrazenie môžete prepínať medzi riadko-
vým zoznamom a katalógom s obrázkami. V katalógu 
si môžete vybrať počet stĺpcov od 1 do 3. Filter 
umožňuje zobraziť len Vami vybrané značky, veľkosť 
balenia a pri niektorých skupinách chladené alebo 
mrazené produkty. Piktogram znázorňuje, či ide o 
tovar mrazený, chladený alebo suchý.

Dolná lišta s funkciami
O firme Vás presmeruje na www.bidfood.sk. V Obchodných podmienkach  
nájdete reklamačný poriadok. Mobilná aplikácia Vám poskytuje jednoduchý a stručný návod na 
stiahnutie si mobilnej aplikácie do telefónu. V Nápovede je k dispozícii stručný sprievodca. 
V prípade potreby nás môžete kontaktovať kliknutím na Kontakt.

Košík
V Košíku sa zobrazujú priebežne pridávané položky  
a to vrátane ceny a množstva. Tu môžete sledovať celkovú 
cenu bez DPH aj s DPH. Pre dokončenie objednávky 
kliknite na tlačidlo Zobraziť košík. V tejto fáze je možné 
vykonať kontrolu, posledné úpravy objednávky, príp. 
použiť ďalšie funkcie – zlúčenie objednávok, platbu  
v hotovosti, vystaviť zjednodušený daňový doklad alebo 
napísať poznámku k objednávke. Po kliknutí na Pokračovať 
v objednávke bude na Vašu emailovú adresu automaticky 
odoslaný potvrdzujúci e-mail.

Stručný sprievodca e-shopom


