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Šetrí čas Bez problémov s parkovaním Chráni naše lesy Príjemné v každom počasí

Zákaznícka zóna ONLINE
Pohodlné a bezpečné 

objednávanie 24 hodín denne

naš i en  lá er sh yC



Nastavenie prístupov pre ľubovoľný počet 

užívateľov

Prístupy s rôznymi právomocami 

k jednému firemnému účtu

Prístupy pre jednu osobu 

k ľubovoľnému počtu firiem

Zákaznícka zóna

PrístupyObjednávanie Funkcie a možnosti

Jednoduchý a prehľadný online nástroj na objednávanie 

produktov a služieb DOXX - Stravné lístky. Dostupná 24 hodín 

denne cez počítač, tablet či mobilnú aplikáciu. Určená pre 

každého, kto uprednostňuje pohodlné objednávanie 
cez internet. Výhodou je možnosť prístupu pre viacerých 

užívateľov a možnosť mať jeden prístup pre viac firiem. 

Extra pohodlné

Objednanie za pár minút

Dostupnosť nonstop

Nie je potrebné navštevovať pobočku 

Množstvo vychytávok

Platba online

Nová objednávka

Prehľad objednávok a dokladov

Vytvorenie zmluvy na ďalšie produkty

Nahratie zoznamov zamestnancov

Nahratie personalizovanej objednávky

Zmeny údajov firmy

Výhody pre každého

Typ klienta
Nezmluvní klienti,

ktorí sa nechcú zaregistrovať
Zmluvní klienti,

ktorí sa nechcú zaregistrovať
Nezmluvní klienti,

ktorí sa chcú zaregistrovať
Zmluvní klienti 

ktorí sa chcú zaregistrovať

Vypĺňané údaje x x
základné údaje o 

spoločnosti, produktoch 
a službách 

len IČO, ostatné údaje sa 
automaticky vyplnia

Výsledok registrácie

x x
automaticky sa uzatvára 

zmluvný vzťah automaticky sa vytvára 
prístup do Zákazníckej 

zóny ONLINEx x
aktivácia ONLINE účtu 

v Zákazníckej zóny

Typ klienta
Nezmluvní klienti 

bez registrácie
Zmluvní klienti
bez registrácie

Zmluvní klienti 
s registráciou

Objednávka všetkých 
produktov a služieb

ü ü ü

Prehľad objednávok, 
platieb a dokladov

x x ü

Prístup pre viaceré osoby 
s rôznymi právomocami 
k účtu jednej firmy

x x ü

Prístup pre jednu osobu 
k účtom viacerých firiem

x x ü

Ceny pri objednávkach cenníkové zmluvné cenníkové 

Forma úhrady predfaktúra / hotovosť v zmysle zmluvy predfaktúra / hotovosť

Okamžitá online platba 
faktúry alebo predfaktúry

ü x ü
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