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Tầm quan trọng và lợi ích của đơn đặt hàng điện tử: 

Đơn đặt hàng điện tử được phát triển đặc biệt theo các điều kiện và yêu cầu của chúng tôi. 

Việc đưa hệ thống này vào hoạt động chính thức ban đầu có thể phát sinh một số vấn đề 

trước khi toàn bộ hệ thống được hoàn thiện và tất cả các thiếu sót được loại bỏ. 

 

Hàng ngày chúng tôi cung cấp hàng hóa cho hơn 550 điểm nhận hàng, xử lý hàng trăm đơn 

đặt hàng qua điện thoại và e-mail, sau đó chỉnh sửa chúng qua máy ghi âm tự động và các 

loại tương tự. Việc áp dụng đơn đặt hàng điện tử sẽ đơn giản hóa đáng kể toàn bộ quy 

trình tiếp nhận và chỉnh sửa đơn đặt hàng, cả từ phía khách hàng cũng như nhà cung cấp. 

 

Mục tiêu chính của việc triển khai các đơn đặt hàng điện tử là giảm tối đa các đơn đặt 

hàng qua điện thoại và các điều chỉnh của chúng. Vì lý do này, các hình thức chỉnh sửa và 

tạo đơn đặt hàng khác (e-mail, điện thoại ...) sẽ không được chấp nhận đối với những 

khách hàng được vận hành đơn hàng điện tử.  

 

Quy định dành cho khách hàng nói chung không thay đổi khi triển khai các đơn đặt hàng 

điện tử, nhưng ở chế độ điều chỉnh đơn hàng sau giờ đã khóa sổ, việc điều chỉnh số lượng 

bánh mì và bánh sừng bò (rohlík)sẽ được giới hạn theo tỷ lệ phần trăm, để tránh tình trạng 

hủy hàng loạt hoặc khi đặt hàng vào phút cuối, khi đã không thể thay đổi số lượng sản 

xuất. 

Trong trường hợp có vấn đề, thiếu sót và ý kiến đóng góp liên quan đến ứng dụng đơn đặt 

hàng điện tử, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ email:  

it@pekarnavacov.cz 
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1. Đăng nhập vào EO: 
Có thể đăng nhập vào EO bằng bất kỳ công cụ tìm kiếm internet nào bằng cách nhập địa chỉ web sau đây 

vào thanh địa chỉ:  objednavky.pekarnavacov.cz 

Bảng đăng nhập sau sẽ hiển thị: 

 

Tên người dùng – Uživatelské jméno là địa chỉ e-mail đã được thông báo cho nhân viên bán hàng của 

nhà sản xuất bánh và mật khẩu sẽ được tạo tự động sau khi lập tài khoản bởi nhân viên bán hàng của 

nhà sản xuất bánh và mật khẩu được gửi vào địa chỉ e-mail của khách hàng. Sau đó, có thể thay đổi mật 

khẩu trong ứng dụng trong phần menu ở phía trên bên phải. 

Sau khi đăng nhập thành công, menu sau sẽ hiển thị: 

 

Bằng cách nhấn nút "TỔNG QUAN ĐƠN HÀNG – PŘEHLED OBJEDNÁVEK", bạn vào ứng dụng đặt hàng 
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2. Mô tả ứng dụng đặt hàng: 

 

 

Ở thanh phía trên bên phải sẽ hiển thị giá trị hiện tại của đơn hàng đã chọn và một nút ấn có tên của 

người dùng hiện đang đăng nhập:  

 

Sau khi nhấp vào các nút ấn sau, các menu sau sẽ xuất hiện: 

- Hiển thị các đơn đặt hàng hiện tại đang còn làm và đã gửi 

- Hiển thị các đơn đặt hàng đã chốt, không thể thay đổi được nữa 

- Tạo ra một bảng dạng excel với tổng quan về các đơn đặt hàng 

thường xuyên 

- Dữ liệu thanh toán của điểm nhận hàng 

- Tổng quan về các điểm nhận hàng của khách hàng 

- Chỉnh sửa dữ liệu của điểm nhận hàng đã đăng nhập 

- Khả năng thay đổi mật khẩu 

- Thoát khỏi ứng dụng 

 

Ở phần bên trái của trang chủ, có các nút "Trang chủ – Domů" (nhấp để thoát khỏi tổng quan đơn 

hàng) và nút "Catalog sản phẩm – Katalog výrobků", nơi có thể xem danh mục sản phẩm hiện tại, tải 

catalog sản phẩm hiện tại ở định dạng PDF, hoặc tải bảng giá hiện tại trong dạng EXCEL. 
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3. Lựa chọn ngày để tạo và chỉnh sửa đơn đặt hàng 

 

Một số thuật ngữ xuất hiện trong tổng quan đơn đặt hàng: 

Đặt thêm – Doobjednávky = điều chỉnh đơn hàng cho những ngày đã chốt và đã in phiếu xuất kho, 

nhưng vẫn có thể thay đổi bổ sung, điều này phải được nhân viên điều phối hàng hóa xử lý và chấp 

thuận. Ngày sẽ chuyển sang chế độ "Đặt thêm-Doobjednávky" vài phút sau giờ đã khóa sổ ngày này. 

Hình trên là lúc 15:30 ngày thứ sáu, khi các đơn đặt hàng cho thứ bảy đã sau giờ khóa sổ (giờ khóa sổ 

cho thứ bảy là thứ sáu lúc 13:30). 

Đơn đặt hàng thông thường – Standardní objednávky = đơn đặt hàng cho những ngày chưa đóng và có 

thể thay đổi hoặc hủy bỏ theo ý muốn mà không cần sự can thiệp của người điều phối hàng hóa của nhà 

sản xuất bánh. 

Chở hàng-Závoz = đơn đặt hàng để chở cho chuyến thứ nhất và thứ hai được thực hiện riêng biệt và 

cũng phải được gửi riêng. 

Tất cả các nút có ngày và chuyến chở hàng mời chào về cơ bản có màu nâu ở trạng thái không được 

đánh dấu. Ngày và chuyến giao hàng hiện đang được chọn sẽ chuyển màu sang màu xám đậm, theo 

hình trên, tức là chúng ta chọn ngày Thứ Hai ngày 25.4.2022 và chuyến giao hàng thứ nhất. Sau khi 

đăng nhập, ngày chưa đóng gần nhất và chuyến giao hàng thứ nhất được tự động chọn. Dưới mục khả 

năng chọn chuyển giao hàng, sẽ hiển thị các giới hạn thời gian, đến khi nào muộn nhất phải gửi đơn 

hàng đã chọn. 

Các biểu tượng dưới các nút ngày: 

 

Biểu tượng bên trái cho biết trạng thái đơn hàng cho chuyển giao hàng thứ nhất và biểu tượng bên 

phải cho biết trạng thái đơn hàng cho chuyến giao hàng thứ hai 

Ở đây có ba biểu tượng sau với các ý nghĩa khác nhau: 

➢ Vào ngày này đơn đặt hàng còn trống  

➢ đã gửi đầy đủ đơn đặt hàng cho ngày này và chuyến chuyển giao hàng  

➢ đơn đặt hàng cho ngày này và để chuyển giao hàng đang còn dang dở, chưa gửi 
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4. Tạo và sửa đổi đơn đặt hàng 
Sau khi chọn ngày và chuyển giao hàng liên quan, số lượng hàng đặt hiện tại của tất cả các sản phẩm sẽ 

được hiển thị. Những sản phẩm không có số lượng trong đơn đặt hàng hoặc hiện đang bị chặn sẽ không 

hiển thị trong phần tổng kết đơn hàng.  

Sau khi lựa chọn thành công ngày và chuyến chuyển giao hàng mà cần thay đổi trong đơn đặt hàng, có 

hai nút ấn bên dưới: 

 

Sử dụng nút  „CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG - UPRAVIT OBJEDNÁVKU“ để vào catalog, trong đó có thể chỉnh 

sửa từng số lượng riêng lẻ trong đơn đặt hàng. Biểu tượng ở đơn đặt hàng này sẽ thay đổi thanh  và 

sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi gửi đơn hàng có những thay đổi hoặc sử dụng nút „BỎ THAY ĐỔI -

 ZAHODIT ZMĚNY", được sử dụng để thoát ra đơn hàng mà không có thay đổi và trả lại các giá trị ban 

đầu đã có trước khi nhập vào đơn hàng. 

Bằng cách sử dụng nút "HỦY ĐƠN HÀNG - ZRUŠIT OBJEDNÁVKU", đơn hàng sẽ bị hủy hoàn toàn và 

biểu tượng đơn hàng sẽ chuyển thành . 

 

Trên catalog luôn luôn hiển thị thời hạn chậm nhất khi nào đơn đặt hàng phải được gửi đi. Thời hạn 

này vẫn được giữ nguyên cho cả chuyển giao hàng thứ nhất và giao hàng thứ hai như trước đây. 

Trong phần bên phải của catalog, hai cột được hiển thị cho số lượng hàng đã đặt, ý nghĩa của chúng 

khác nhau: 

Cột màu xám „Đơn hàng thường xuyên - Stálá objednávka" = số lượng điền ở cột này sẽ tự động được 

đặt hàng cho từng ngày liên quan trong tuần (thứ Hai hàng tuần, thứ Ba hàng tuần ...). Các đơn đặt hàng 

này được tự động tạo và gửi đi. Quá trình tạo luôn diễn ra trước 7 ngày, điều đó có nghĩa là, ví dụ: vào 

thứ Tư sau giờ khóa sổ đơn đặt hàng (13:30 chiều), trong vòng vài phút sẽ tự động tạo đơn hàng cho 

thứ Tư tuần tiếp theo với cùng số lượng trong đơn đặt hàng thường xuyên, giống như thứ tư này.  

Cột màu cam "Đơn đặt hàng một lần - Jednorázová objednávka" = điều chỉnh một lần đơn đặt hàng 

thường xuyên. Có thể đăng nhập cả số lượng dương và âm vào cột này và số lượng đặt hàng cuối cùng 
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là tổng của số lượng trong cột màu cam và màu xám. Cột này dành cho trường hợp khi muốn thực hiện 

điều chỉnh một lần đối với đơn hàng sẽ không được lặp lại trong tuần tiếp theo và trở về giá trị ban đầu. 

Trong đơn hàng mới được tạo cho tuần tiếp theo sẽ có toàn các số không trong cột này. 

Ví dụ: 

 

Chúng ta có 200 bánh sừng bò (rohlík) theo đơn đặt hàng thường xuyên, -50 trong đơn đặt hàng một 

lần. Do đó, số lượng đặt hàng thực tế là 150, vì số lượng bánh đã giảm đi 50 trong đơn đặt hàng một 

lần. Tuy nhiên, trong tuần tiếp theo, đơn đặt hàng này sẽ được tạo mà không có sự thay đổi một lần, tức 

là số lượng ban đầu 200 bánh. 

 

Tất cả các số được điền trong các cột màu cam và màu xám sẽ được tự động lưu ngay lập tức. Quá 

trình lưu mất vài giây và được biểu thị bằng màu xám của các nút bên dưới đơn đặt hàng, cũng như 

màu xám của giá trị trong giỏ hàng ở góc trên bên phải của ứng dụng, tại đây đồng thời giá trị hiện tại 

của đơn hàng được tính toán lại. Ứng dụng sẽ ghi nhớ các giá trị đã điền kể cả trong trường hợp khi 

thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng trong khi điền, khởi động lại máy tính ... v.v. Nếu như không gửi đơn 

đặt hàng ràng buộc, các thay đổi chỉ được lưu trong ứng dụng và không ảnh hưởng đến phiên bản  

đơn đặt hàng đã gửi trước đó. 

 

Ở các sản phẩm sẽ hiển thị các thông tin bổ sung khác nhau liên quan đến hệ thống và các hạn chế để 

đặt hàng: 

Số lượng tối thiểu và bội số: 

 

 

Thời gian giới hạn để đặt những sản phẩm cần đặt trước hai ngày: 

 

Đó là những sản phẩm có thời gian sản xuất lâu hơn và bắt đầu sản xuất vào ca sáng, vì lý do này phải 

đặt hàng trước hai ngày.  

 

Những sản phẩm bị chặn: 

 

Các sản phẩm có trong đơn đặt hàng thường xuyên, nhưng hiện không có sẵn, sẽ tự động bị xóa khỏi 

đơn đặt hàng.  
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5. Kiểm tra và gửi đơn đặt hàng 
Nếu như các sản phẩm mới đã được thêm vào trong đơn đặt hàng hoặc bạn đang ở trong catalog sản 

phẩm (sau khi nhấp vào một trong các danh mục ở cột bên trái "Loại Sản phẩm - Druhy Výrobků"), ứng 

dụng bây giờ sẽ hiển thị như sau: 

 

 

Sau khi nhấp vào nút „CHUYỂN SANG ĐẶT HÀNG - PŘEJÍT DO OBJEDNÁVKY", bản tóm tắt của toàn bộ 

đơn đặt hàng sẽ mở ra, tại đây vẫn có thể thực hiện các thay đổi. 

Dưới bản tóm tắt này là các nút: 

 

Nút „TÍNH LẠI GIÁ - PŘEPOČÍTAT CENY" = kiểm tra tính toán lại tổng giá trị của đơn đặt hàng. Không cần 

sử dụng nút này, đó chỉ là dữ liệu thông báo để hình dung về giá trị của đơn đặt hàng. Dữ liệu về giá trị 

đơn hàng sẽ tự động cập nhật. Nút này chỉ sử dụng để đảm bảo tính chính xác của giá trị được hiển thị. 

Nút „BỎ THAY ĐỔI - ZAHODIT ZMĚNY“ = tất cả các thay đổi trong đơn hàng sẽ được trả về giá trị ban 

đầu và đơn hàng sẽ được đóng lại. Nếu như trong quá khứ đã gửi bất kỳ phiên bản nào của đơn đặt 

hàng cho ngày đó, ở đơn đặt hàng sẽ hiển thị biểu tượng , nếu đơn đặt hàng ban đầu trống, sẽ hiển 

thị biểu tượng . 
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Nút „TỔNG KẾT ĐƠN ĐẶT HÀNG - REKAPITULACE OBJEDNÁVKY“ = sau khi nhấn nút này, tổng quan 

cuối cùng của đơn hàng một lần và thường xuyên sẽ được hiển thị, lúc đó không thể điều chỉnh bất cứ 

thay đổi nào cả. Bên dưới phần tổng quan này sẽ hiển thị các nút „BỎ THAY ĐỔI - ZAHODIT ZMĚNY“ và 

„RÀNG BUỘC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG - ZÁVAZNĚ ZMĚNIT OBJEDNÁVKU“. 

 

Bằng cách nhấn nút „RÀNG BUỘC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG - ZÁVAZNĚ ZMĚNIT OBJEDNÁVKU“ đơn đặt 

hàng sẽ được gửi đến nhà sản xuất bánh, dữ liệu sẽ được xử lý. 

Phần mục ghi chú hiển thị trong phần tóm tắt đơn hàng chỉ là ghi chú của riêng bạn liên quan đến đơn 

hàng, và không phải là bình luận về đơn hàng dành cho nhà cung cấp !!! 
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6. Điều chỉnh đơn đặt hàng sau giờ khóa sổ 
Đơn đặt hàng có thể được chỉnh sửa với số lượng hạn chế (nhưng được đảm bảo) ngay cả sau giờ khóa sổ.  

Hệ thống đơn đặt hàng và các điều chỉnh của chúng trong tuần thông thường 

Đơn đặt hàng 
cho ngày  

Đặt hàng muộn nhất đến 

Đổi sang chuyển giao hàng thứ 
nhất của mặt hàng được đảm 

bảo muộn nhất đến 

Đổi sang chuyển giao hàng thứ 
hai của mặt hàng được đảm bảo 

muộn nhất đến 

Thứ hai  Thứ bảy  9:00 Chủ nhật  19:00 Thứ hai  9:00 

Thứ ba  Thứ hai  13:30 Thứ hai  19:00 Thứ ba  9:00 

Thứ tư  Thứ ba  13:30 Thứ ba  19:00 Thứ tư  9:00 

Thứ năm  Thứ tư  13:30 Thứ tư  19:00 Thứ năm  9:00 

Thứ sáu  Thứ năm  13:30 Thứ năm  19:00 Thứ sáu  9:00 

Thứ bảy  Thứ sáu  13:30 Thứ sáu  19:00 
Vào thứ bảy, chỉ chuyển giao hàng 

chuyến thứ nhất  

Chủ nhật  Thứ bảy  9:00 không được 
Vào chủ nhật, chỉ chuyển giao 

hàng chuyến thứ nhất 

Nếu như là đơn hàng đã sau giờ khóa sổ, trong ứng dụng nó sẽ chuyển sang chế độ „ĐẶT THÊM - DOOBJEDNÁVKY“ 

 

Sau khi nhấn nút „ĐẶT THÊM - DOOBJEDNAT“ trong đơn đặt hàng có thể thay đổi sang chuyến chuyển 
hàng thứ nhất cũng như thứ hai, theo bảng đã ghi trên. Tuy nhiên, những thay đổi này phải được bộ 
phận điều phối hàng hóa phê duyệt, vì không phải lúc nào hàng cũng có sẵn với số lượng theo yêu cầu.  

 

Một hạn chế đã được bổ sung khi sửa đổi đơn đặt hàng điện tử, cụ thể là sau giờ đã khóa sổ đơn đặt hàng chỉ có 
thể thay đổi trong phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định, để không xảy ra trường hợp trước giờ khóa sổ thông 
thường khách hàng đặt hàng với số lượng, lớn hơn số lượng mà khách hàng cần và hủy tất cả vào phút chót lúc 
18:50 hoặc ngược lại. 

Ví dụ: việc sản xuất bánh mì dùng men bắt đầu lúc 11 giờ sáng và cần khoảng bảy giờ và vì vậy không thể chấp 
nhận các đơn đặt hàng thêm với số lượng lớn hoặc hủy đơn hàng vào phút cuối, khi không thể ảnh hưởng đến 
số lượng hàng đã sản xuất. 

Việc gửi  „ĐƠN ĐẶT HÀNG THÊM - DOOBJEDNÁVKY“ đã sửa đổi cũng giống như gửi đơn đặt hàng 
thông thường. 
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7. Thông tin tổng quát về các đơn đặt hàng 

• Những khách hàng có quyền truy cập vào hệ thống đơn đặt hàng điện tử sẽ không được chấp 

nhận sửa đổi đơn đặt hàng của mình qua điện thoại hoặc e-mail, cũng như trên máy trả lời tự 

động kể cả trong thời gian thông thường trước giờ khóa sổ. Không thể kết hợp điều chỉnh đơn 

hàng qua điện thoại (e-mail) và đồng thời thông qua hệ thống đặt hàng điện tử, vì sẽ phát sinh 

sai sót  và vấn đề. 

 

• Việc điều chỉnh đơn đặt hàng sau thời gian khóa sổ (thời gian khóa sổ THỨ HAI-THỨ SÁU 

13:30 chiều, THỨ BẢY 9:00 sáng) nhằm để điều chỉnh một chút số lượng hàng đã đặt, chứ 

không để hủy toàn bộ đơn đặt hàng. Tất cả những sản phẩm mà bạn hủy khỏi đơn hàng của 

mình vào phút cuối (từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối) sẽ ở nhà máy bánh để tiêu hủy, bởi vì 

chúng đang trong quá trình sản xuất hoặc đã được sản xuất !!! 

 

• Tất cả bánh mì (chleb) được giao trong chuyến thứ hai được sản xuất cùng lúc với bánh mì 

được giao trong chuyến thứ nhất !! Như vậy không có nghĩa là bánh mì đặt để chuyển lần thứ 

hai còn mới, tươi hơn !!! 

 

• Các bánh sừng bò (rohlík) được giao trong chuyến hàng thứ hai được sản xuất vào ca sáng, có 

nghĩa là chúng tươi hơn nhiều so với những chiếc bánh từ chuyến hàng thứ nhất> nếu như cửa 

hàng của bạn có điều kiện có chuyến giao hàng thứ hai, thì bạn hãy chỉ đặt số lượng vừa đủ 

cho chuyến  hàng thứ nhất cho đến khi chuyến giao hàng thứ hai chở đến. Những chiếc bánh 

sừng bò (rohlík) này có thể tươi hơn đến 10 giờ so với những chiếc bánh sừng bò được giao 

trong chuyến hàng thứ nhất. 

 

• Trong ứng dụng đặt hàng điện tử, các mức giá cơ bản được hiển thị giống y như trên phiếu 

xuất kho theo bảng giá đã giao cho khách hàng. Mọi giảm giá chỉ được áp dụng trong các hóa 

đơn tổng kết 10 ngày. Vì lý do này, không thể hiển thị giá sau khi đã giảm giá trong ứng dụng 

đặt hàng điện tử hoặc trên phiếu giao hàng, vì không thể biết trước rằng khách hàng sẽ được 

hưởng giảm giá!!! 

 

• Trong trường hợp hệ thống đơn đặt hàng điện tử không hoạt động, nhân viên điều phối xuất 

hàng có khả năng nhập vào đơn đặt hàng của khách hàng ở chế độ "thay mặt khách hàng", có 

các khả năng và quyền sửa đổi đơn đặt hàng giống như chính khách hàng. Khả năng này có 

thể được sử dụng trong trường hợp có sự cố hoặc lỗi ở phía đơn đặt hàng, không áp dụng để 

can thiệp vào đơn hàng mà hệ thống không cho phép. 

 

• Trong trường hợp mất mật khẩu để vào ứng dụng, hãy liên hệ với đại diện kinh doanh của nhà 

sản xuất bánh. 

8. Thông tin liên hệ 

               Điện thoại E-Mail 

• hỗ trợ IT  .............384 971 147 (8:00 – 16:00) .............. it@pekarnavacov.cz 

• Điều phối xuất hàng ..….388 431 214 ..................... expedice@pekarnavacov.cz 

 

mailto:expedice@pekarnavacov.cz
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9. Hướng dẫn ngắn gọn để quản lý đơn đặt hàng 
 

➢ Mở trình duyệt (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ...) / liên kết trực tiếp 

➢ Đăng nhập địa chỉ objednavky.pekarnavacov.cz 

➢ Đăng nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu → nhấn vào „ĐĂNG NHẬP - PŘIHLÁSIT SE“ 

 

➢ Nhấn vào „TỔNG QUAN CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG - PŘEHLED OBJEDNÁVEK“ 

o Trong trường hợp có nhiều điểm nhận hàng, hãy chọn Điểm nhận hàng-Odběrné místo (ô 

đã chọn sẽ bị mờ đi) 

➢ Nhấp vào ngày mong muốn và chuyển hàng (ô đã chọn sẽ bị mờ đi) 

➢ Thao tác với đơn đặt hàng: 

o „HỦY ĐƠN HÀNG - ZRUŠIT OBJEDNÁVKU“ sẽ hủy hoàn toàn đơn hàng cho ngày và 

chuyến hàng đã chọn 

o Để nhập các thay đổi trong đơn đặt hàng của mình, hãy nhấp vào„CHỈNH SỬA ĐƠN 

HÀNG - UPRAVIT OBJEDNÁVKU“ 

➢ Điều chỉnh đơn đặt hàng: 

o Lựa chọn chủng loại bánh (phía trái) 

o Nhập số lượng bánh đã chọn (nhấp vào số và ghi đè lên/ bằng các mũi tên) 

▪ Cột màu xám = đơn hàng thường xuyên - Stálá objednávka= số lượng đăng nhập 

được tạo tự động cho mỗi ngày được chọn tiếp theo trong tuần (Thứ Hai hàng 

tuần, Thứ Ba hàng tuần ...) 

▪ Cột màu cam = Đơn đặt hàng một lần-Jednorázová objednávka = đơn đặt hàng 

một lần chỉ cho ngày đã chọn / chỉnh sửa đơn đặt hàng ( + / – ) 

o Nếu cần trở lại các giá trị đã đặt, hãy nhấp vào „BỎ THAY ĐỔI - ZAHODIT ZMĚNY“ = các 

thay đổi sẽ bị xóa và các giá trị đã lưu lần cuối cùng sẽ được trả lại 

➢ Hoàn thành đơn đặt hàng 

o Nhấn vào „TỔNG KẾT ĐƠN ĐẶT HÀNG - REKAPITULACE OBJEDNÁVKY“ 

o Kiểm tra dữ liệu và giá trị 

o Nhấn vào „RÀNG BUỘC ĐẶT HÀNG - ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“ / „RÀNG BUỘC THAY ĐỔI 

ĐƠN HÀNG - ZÁVAZNĚ ZMĚNIT OBJEDNÁVKU“  


