Ako nakupovať
Nakupovanie v internetovom obchode Babygift.sk je jednoduché
a bezpečné.
Vyberte si tovar
Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na základe jednotlivých
tovarových kategórií, ktoré sú uvedené na ľavej strane úvodnej stránky
www.babygift.sk.
Tovar, ktorý ponúkame, si môžete od nás objednať
 Priamo vytvorením objednávky na www.babygift.sk
 Telefonicky na telefónnom čísle 0905 537 401 v pracovných dňoch
od 8.00h do 17.00h
 E-mailom na info@babygift.sk

Objednávanie cez telefón
Ak uprednostňujete osobnejšiu formu komunikácie, môžete nám
zatelefonovať na telefónne číslo 0905 537 401 v pracovných dňoch od 8.00
do 17.00h.
Pre rýchle a spoľahlivé spracovanie prijatie Vašej objednávky cez telefón
budeme potrebovať nasledovné
 Vaše meno a priezvisko
 Adresu, kam tovar doručíme. Bude tiež uvedená na faktúre. Ak si
želáte na faktúru uviesť inú adresu ako doručovaciu, prosím,
upozornite nás na túto skutočnosť
 Telefónne číslo (najlepšie mobilné) – zašleme vám SMS informáciu
od odoslaní zásielky a tiež doručovateľ Vás bude na tomto čísle
kontaktovať pri doručení zásielky
 E-mail – zašleme Vám informáciu o stave vybavovania Vašej
objednávky
 Počet kusov – ak si želáte objednať viac ako 1 kus daného produktu,
dajte nám vedieť.

Objednávanie e-mailom
Produkty, ktoré ste si u nás vybrali, nám môžete jednoducho poslať na
info@babygift.sk so všetkými potrebnými údajmi a objednávku spoľahlivo
vytvoríme za Vás.
Budeme od Vás potrebovať nasledovné informácie
 Vaše meno a priezvisko
 Adresu, kam tovar doručíme. Bude tiež uvedená na faktúre. Ak si
želáte na faktúru uviesť inú adresu ako doručovaciu, prosím,
upozornite nás na túto skutočnosť.
 Telefónne číslo (najlepšie mobilné) – zašleme vám SMS informáciu
od odoslaní zásielky a tiež doručovateľ Vás bude na tomto čísle
kontaktovať pri doručení zásielky.
 E-mail – zašleme Vám informáciu o stave vybavovania Vašej
objednávky. Ak neuvediete iný e-mail, použijeme ten, z ktorého nám
zašlete objednávku.
 Počet kusov – ak si želáte objednať viac ako 1 kus daného produktu,
uveďte to pri každom produkte tak, aby to bolo jednoznačné.

