
Bidfood Czech Republic je největší distributor  
pro gastronomické provozy a maloobchodní prodej.

Objednávejte 
zboží
24 hodin  
denně!

Detailní informace  
o zboží

Šablony pro pravidelné  
objednávky

Historie objednávek

Inspirativní recepty  
a vlastní kalkulace

Speciální slevy a akce

Jednoduchá  
REGISTRACE
na www.mujbidfood.cz 
Pro případnou pomoc s registrací volejte speciální 
linku Zákaznického centra Bidfood Czech Republic: 
+420 605 642 449 nebo +420 414 113 449 

...aby Vám usnadňoval život

e-shop
V našem e-shopu  
můžete objednat zboží  
z tohoto sortimentu:

Objednané zboží Vám přivezeme 
ve vybraný den na určené místo  
po celé ČR!

• Bramborové výrobky

• Hotová jídla

• Koloniál chlazený

• Koloniál suchý

• Lahůdky

• Maso

• Mléčné výrobky

• Nádobí

• Nápoje

• Non food

• Pečivo, dorty, koláče

• Ryby a speciality

• Těstoviny

• Uzeniny

• Zelenina, ovoce

• Zmrzlina



stručný průvodce e-shopem

Pokud jste již obdrželi  
přihlašovací údaje,  
přejděte na mujBidfood.cz

1  V pravé části záhlaví zadejte Vaše ID  
a heslo, které jste obdrželi e-mailem. 

2  Ve středové části se objeví 

tabulka, ve které uvidíte, na které 

dny a který sortiment můžete 

ještě objednávat. Pokud je 
pole zelené, druh zboží je 
možné objednat. Den a čas 
značí uzávěrku objednávek 

pro daný druh zboží. Sloupce 

jsou možná data dodání. Můžete 

zvolit kterékoli z tlačítek s datem 

dodání v záhlaví tabulky. Kliknutím na 

datum budete přihlášeni. První přihlášení na 

dané datum dodání trvá déle, protože dochází k přípravě 

Vašeho vlastního profilu. Pokud se přihlásíte na toto 

datum opakovaně, budete již přihlášeni okamžitě.

3  Vyberte zboží a vložte ho do košíku, viz informace 

vpravo.

4  Zobrazte košík, zkontrolujte ho a odešlete objednávku. 

5  Po odeslání objednávky obdržíte potvrzovací e-mail. 
Objednávku a její stav je možno kontrolovat v Historii 
objednávek. 

Další informace naleznete  
v podrobném návodu. 

Zvolte v zápatí odkaz Nápověda.

Košík produktů
Zde se průběžně zobrazují poslední tři  
položky vložené do košíku vč. informace 
o ceně a množství. Pro dokončení objednávky 
klikněte na tlačítko Zobrazit košík, případně 
na Ikonu košíku v záhlaví e-shopu. V této 
fázi je možné provést kontrolu, poslední 
úpravy objednávky, popř. využít dalších 
funkcí – sloučení objednávek, platbu  
v hotovosti, stravenkami nebo možnost 
vystavit zjednodušený daňový doklad.

Záložka Produkty
Obsahuje záložky vedoucí k objednávání zboží. Kliknutím na Produkty 
se zobrazí dlaždice kategorií položek, které dodáváme. Vyhledávat 
položky můžete zároveň přes Rychlé vyhledávání. Stačí zadat první  
tři písmena, našeptávač Vám poradí zbytek. 

Značky – sdružení produktů jedné značky napříč skupinami stromu. 
Novinky – výběr z nově zařazených položek. Šablony – tvorba, 
úprava, zobrazení šablon – možnost vložení šablony do košíku  
Výhodné nabídky – zobrazení veškerých aktuálních akcí,  
zobrazení a uložení Výhodné nabídky v PDF

Záložka Recepty
Inspirace pro Vaši kuchyni s kalkulacemi s možností úprav 
přepočtů podle Vašich potřeb.

Novinky – čerstvě zařazené nové recepty.  
Nový recept – pro tvorbu vlastních receptů vč. kalkulací.  
Správa kategorií – pro přehledné zařazení vlastních  
vytvořených receptů. Moje položky – pro vytvoření  
vlastní položky vč. ceny, kterou lze následně upravovat.

Záložka Můj účet
Nastavení svého profilu od e-mailu, přes heslo, zasílání  
informací až po výchozí nastavení e-shopu.

Historie objednávek – zobrazení všech objednávek pomocí 
filtru. Tvorba šablony nebo nové objednávky. Export dodacího 
listu, případně faktury v běžných datových formátech.  
Import objednávek – ve standardních datových formátech.  
Tisk katalogu – pro zobrazení a tisk všech Vašich položek.

Gastro zařízení
Nákup Gastro zařízení probíhá odděleně od standardního 
sortimentu.

Funkce pro zobrazení
Filtrování – zobrazí položky Vámi vybrané značky, velikosti balení, výhodné  
nabídky a u některých skupin (maso, ryby) chlazené nebo mražené.  
Řazení – vyberte, zda řadit vybrané položky podle ceny za jednotku, kilogram, 
podle katalogového čísla nebo názvu. Zobrazení položek – můžete přepínat  
mezi řádkovým seznamem, nebo katalogem s obrázky.

Zápatí
Odkazy vedoucí na stránky naší firmy, zajímavé články, aktuální  
katalogy (PDF ke stažení), nápovědu, kontakty a obchodní podmínky.

Záhlaví
Identifikace zákazníka – Vaše 
zákaznické číslo (ID), název 
provozovny, datum dodání a košík 
(s možností zobrazení košíku 
a objednání zboží). Možnost změnit 
datum dodání (pro případ, že během 
objednávání zjistíte, že Vám vybrané 
zboží již nemůžeme dodat) a změnit 
provozovnu (pokud objednáváte  
pro více provozů najednou).

www.Bidfood.cz  | www.mujbidfood.cz


