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Kdo vyřizuje mé objednávky? 

Objednávky vyřizuje naše zákaznické oddělení. Po zadání údajů můžete informace o jejím stavu a pohybu balíku 

sledovat online po přihlášení do administrace. 

Kontakt: 

Tel: +420 720 406 406, email: fotion@email.cz 

 

Kdo připravuje přehled pro následnou fakturaci? 

Naše fakturační oddělení Vám za předem domluvené období zašle přehled objednávek a provizí. Fakturovaná 

částka se spočítá jako: Vaše prodejní cena – naše velkoobchodní cena – poplatek za zpracování objednávky, 

balné a expedici balíku (25,- Kč bez DPH). Pokud se Vaše poštovné liší od našeho, bude také zahrnuto do 

výsledné provize. 

Kontakt: 

Tel: +420 776 55 66 33, email: michal.baumel@seznam.cz 

 

Jak zadávat objednávky? 

1, Objednávku pro zákazníka vytvoříte u nás na stránkách pod svým profilem.  Zvolíte zboží, které u Vás 

zákazník objednal a vložíte jej do košíku. V košíku vyplníte kontaktní údaje zákazníka (kromě emailu, ten vložíte 

svůj a zákazníkův napíšete do poznámky. To proto, aby první email nepřišel zákazníkovi se zavádějícími údaji. 

Po vytvoření objednávky email již změníme a další informace o stavu objednávky budou zákazníkovi chodit pod 

Vaší hlavičkou).  

2, Po vyplnění adresy zákazníka zvolíte také dopravu, kterou původně navolil u Vás. Dále napíšete do poznámky 

cenu, za kterou zákazník koupil zboží u Vás (tedy částku, kterou my máme od zákazníka vybrat) a cenu dopravy, 

kterou chcete zákazníkovi naúčtovat. 

3, Jakmile objednávku obdržíme. Upravíme ceny, změníme email a také název obchodu (na Váš). Čili 

zákazníkovi budou stále chodit informační emaily pod Vaší hlavičkou. 

 

Často kladené otázky: 

Poskytujete XML feed? – ANO, a je možné z něj použít obrázky, dostupnosti i popisky zboží. 

Je možné používat obchodní podmínky z mateřského eshopu? - ANO. 

Kdo řeší reklamace? - Reklamace běžně řešíme my (FOTION, s.r.o.). 

Kdo bude uveden na faktuře pro zákazníka? - Název vašeho eshopu + fakturační údaje FOTION, s.r.o. 

Komu budou chodit finance na účet v případě platby předem? – Vždy nám, jako zprostředkovateli. 

Můžeme použít výdejní místa Úloženky, případně Vaší prodejny k vyzvedávání objednávek? ANO. 

Kdo platí poplatek za zprostředkování platby u PAYPAL – Bude vyúčtován v přehled dle příslušného ceníku. 

Je možné zaslat smlouvu o zprostředkování elektronicky? – ANO 

Jaká je záruka na zboží zaslané přes dropshipping? – 24 měsíců. 
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