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UPOZORNĚNÍ 
 

PROBLÉM S ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY 

PROBLÉM S CHYBNĚ ÚČTOVANÝM DOPRAVNÝM 

 
Vážení zákazníci, 
 
Omlouváme se Vám za omezení a komplikace při užívání internetového obchodu: https://eshop.bmkco.cz/ 
 
Snažíme se náš e-shop stále vylepšovat a zpracováváme i Vaše podněty pro doplnění některých funkcí, po 
kterých je z Vaší strany poptávka. 
 
Bohužel aktuálně se potýkáme s chybou, kdy při dokončení objednávky a stisknutí tlačítka níže:  
 

 
nedochází k vyprázdnění košíku a k přesměrování na stránku s rekapitulací objednávky: 

  

 
 
V případě, kdy po stisknutí tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ nastane tato situace, ověřte prosím svou e-
mailovou schránku, zda Vám byl doručen automaticky generovaný e-mail z adresy: 
eshop.objednavky@bmkco.cz s číslem potvrzení objednávky POBXXXXXXX. 
 
(VZOR) 
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V takovém případě byla Vaše objednávka zaevidována a budete informováni pracovníkem obchodního 
oddělení o termínu dodání a bude Vám zasláno potvrzení objednávky. 
 
Pro případný další nákup je potřeba se vrátit do košíku a zboží z košíku z předchozího nákupu vymazat 
stisknutím tlačítka „VYPRÁZDNIT KOŠÍK“ či smazat jednotlivé položky v košíku. 

 
 
V případě, že v e-mailu bude v přehledu položek vyplněna položka dopravné, ačkoliv v košíku při odeslání 
objednávky je uvedena informace, že je splněn limit pro přepravu zdarma, bude při zpracování objednávky 
tento poplatek zrušen. 
 
(VZOR) 

 
 
O zrušení dopravného budete informováni pracovníkem obchodního oddělení při potvrzení objednávky. 
Více informací ohledně limitů pro dopravu zdarma v rámci České republiky a Slovenska najdete 
v obchodních podmínkách. 
 
V případě, že neobdržíte automaticky generovaný e-mail s číslem založení objednávky POBXXXXXXX, 
kontaktujte prosím obchodní oddělení, Vaše objednávka k nám v takovém případě nedorazila.  
 
Omlouváme se Vám za komplikace, pracujeme na co nejdřívějším odstranění těchto problémů. Z důvodu, 
že mnozí z Vás využívají náš e-shop pro ověření cen just-in-time, jsme nuceni provádět úpravy na 
produkčním e-shopu za ostrého provozu tak, abychom nemuseli provoz e-shopu kompletně odstavit. 
Děkujeme za pochopení. 
 

 
 
 
Ve Zlíně, dne 25. 6. 2021 

 

 Tomáš Janík 
 
      obchodní oddělení 

technická podpora prodeje 


