
 

KROK 1: Na oficiálních stránkách společnosti Oriflame (oriflame.cz) klikněte na ikonku postavy v pravém horním rohu. 

 

  



 

KROK 2: Zadejte své přihlašovací údaje a přihlaste se ke svému účtu. 

 

  



 

KROK 3: Po přihlášení stiskněte v pravém horním rohu obrazovky ikonku nákupní tašky.  

 

  



 

KROK 4: Do pole s lupou zadejte kódy nebo názvy výrobků. Systém Vám bude automaticky dávat návrhy podle 

toho, co do pole napíšete. Stačí poté na Vámi zvolený výrobek kliknout. 

  



 

KROK 5: Vybrané výrobky se Vám budou zobrazovat v přehledu pod lištou. Můžete zde také upravit množství 

nebo výrobek z výběru odebrat ikonkou koše. Pod tabulkou se Vám zobrazuje současná hodnota nákupního 

košíku a celkový počet bodů. 

Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko „DÁLE“ vpravo pod přehledem výrobků.  

 



 

DOPLNĚNÍ: Pokud na stejné stránce sjedete níže, objeví se Vám přehled produktů, které jste objednali dříve, 

nebyly k dostání a nyní jsou, tzn. ADO. 

 



 

KROK 6: V dalším kroku se Vám zobrazí mimořádné nabídky nebo zlevněné produkty, které by Vás mohly 

zajímat. Pro další krok stačí stisknout tlačítko „POKRAČOVAT“. 

 



 

KROK 7: Nyní si zvolíte způsob doručení. Možnosti jsou stejné jako v předešlé verzi systému, tedy 

1)  doručení do studia Oriflame, nebo 2) zaslání na adresu. Po zvolení způsobu doručení stiskněte tlačítko 

„POKRAČOVAT“. 

 

  



 

KROK 8: Pokud zvolíte způsob doručení jedno z našich studií Oriflame (Jihlava 608 nebo Havlíčkům Brod 203), 

můžete mít doručení zcela zdarma pokud si k objednávce přidáte jeden z aktuálně nabízených produktů. Pokud 

nemáte zájem stačí kliknout na text „Ne, děkuji, nechci využít této nabídky“ 

 

 



 

KROK 9: V dalším kroku si zvolíte způsob platby. Vybírat můžete mezi platbou na fakturu, kartou, nebo 

bankovním převodem. Po výběru stačí stisknout tlačítko „POKRAČOVAT“. 

 

 



 

KROK 10: V poslední kroku se Vám zobrazí celkový přehled Vaší objednávky. Všechny výrobky na 

objednávce si můžete ještě jednou zkontrolovat po kliknutí do pole „PŘEHLED PRODUKTŮ“. 

Pokud se budete potřebovat vrátit do předešlých sekcí můžete kliknout na pole v horní liště. Pokud 

je vše v pořádku, stačí potvrdit souhlas se Všeobecnými podmínky a kliknout na tlačítko „ODESLAT 

OBJEDNÁVKU“ 



 

Po úspěšném odeslání objednávky se Vám zobrazí potvrzení, kde je možné vidět číslo objednávky a 

předpokládané datum dodání. Veškeré informace o objednávce Vám také přišli na Váš email. V případě jakýkoliv 

nejasností mne neváhejte kontaktovat na čísle 602 554 847 nebo emailem jitkacihova@oriflamejihlava.cz.  


