
EAD- nová forma obchodu 
 s drevom 





 
Tu budú v druhej dekáde decembra publikované 

aukcie dreva  na prvy štvrťrok 2011. 

Vráťte sa na túto stránku 13. decembra 2010 o 8,00  



Neregistrovaný užívateľ 

vidí len zoznam aukcií 



Tu kliknite  
pre registráciu 



Vaše údaje budú zaslané 

na správcu systému EAD 

Zadajte Váš e-mail 

Pozor!  

Je to hlavný údaj pre kontakt 





E-mail aktivácie užívateľa EAD  po schválení administrátorom 



Nastavte si svoje vlastné heslo 

 - minimálne 8 znakov 

Ak niektoré vaše údaje sú nesprávne, obráťte sa na 
administrátora EAD 



Potvrdenie aktivácie 

E-mail potvrdzujúci aktiváciu 
a prihlasovacie údaje užívateľa 



Prihlásenie užívateľa 



Zoznam aukcií, 

ktorých ste sa zúčastnili. 

Táto stránka sa vám zobrazí po prihlásení 



Profil užívateľa 





e-mail potvrdzujúci zmenu hesla 



Ak nespĺňate podmienky účasti, 

 zobrazí sa len popis aukcie 



Podmienky pre účasť splnené  

(aktivuje administrátor) 



Po splnení podmienok účasti, je užívateľovi  

umožnené zadať ponuku. 



Dialógové okno  
pred potvrdením  

prvej ponky. 

Po potvrdení  

nie je možné  

z aukcie odstúpiť 

alebo 

znížiť ponuku 



Po uložení 

vašej ponuky 

sa táto objaví 

 zozname 

víťazých 

alebo ostatných 

ponúk. 

Vaša ponuka 

je zvýraznená 

 
 

Po zadaní 

ceny a opustení  

okna, 

sa automaticky 

Prepočítajú ceny   

 ostatných 

sortimentov 

 

 

 
 
V zozname je zvýraznený  
sortiment s vyvolácou  
          cenou 

 

 



Čas, ktorý zostáva do konca aukcie 



PLAY-OFF 
Dohrávka aukcie.  

Každá ďalšia  
ponuka predĺži  

aukciu o 60 
 sekúnd. 

 

Zoznam ponúk sa automaticky 
obnovuje každých 15 sekúnd. 



Aukcia skončila. 

Vyhrali ste 1700 m3  

dreva 

 



Aukcia skončila, 

nevyhrali ste. 

Vaša posledná ponuka 

 je zobrazená  

v ostatných ponukách. 



Ak vami požadovaný  
objem dreva 

bol v dôsledku výskytu 
lepšej ponuky 

znížený, 
v zátvorke sa  

zobrazí písmeno R 
 s vašou ponukou. 
Zmluva je povinná. 

 
Ak zníženie vašej  
ponuky je pod 50% 

vami požadovaného  
objemu pri vašej   

ponuke sa zobrazí  
písmeno V. 

Zmluva je nepovinná. 
 

Nemôžete vyhrať nižší  
objem,ako  

minimálny nákup. 



Ak je vaša ponuka  
zobrazená  

 v Ostatnych  

ponukách, 

množstvo dreva 

v zátvorke je  

zobrazená vaša  

posledná  

ponuka  



Zoznam aukcií, 

 ktorých ste sa zúčastnili. 



 
Ukončené aukcie nájdete v histórii aukcií vo vašom profile  

len vtedy, ak ste sa ich zúčastnili. 

 



Nesprávne vyplnené  
údaje v predpísaných  
oknách sa zobrazujú 
 v červenom rámiku. 



Ďakujeme a prajeme vám 
úspešný nákup  


