Dobrý den, vítám Vás u zákaznického návodu pro portál Dopravomat.cz
1. Krok - Vyplnění poptávky
Na úvodní stránce portálu dopravomat.cz je potřeba vyplnit následující údaje o Vámi
poptávané cestě.
•
•
•
•
•
•
•

Začátek cesty (kde Vás má dopravce vyzvednout)
Datum odjezdu (jaký den se má Vaše cesta uskutečnit)
Čas odjezdu (v kolik hodin budete chtít vyzvednout)
Cíl cesty (kam Vás dopravce má dopravit)
Počet cestujících (počet cestujících, pro které potřebujete přepravu)
E-mail (uveďte Vás e-mail, abyste mohli obdržet údaje k Vaší poptávce)
Telefon (Váš telefon, přeš který Vás náš dispečer či samotný dopravce může
kontaktovat)

Pokud budete mít zájem i o zpáteční cestu pak také (Stačí kliknout na žlutý nápis Chci
objednat i zpáteční jízdu):
•
•

Datum odjezdu (den kdy budete chtít zpáteční cestu)
Čas odjezdu (v kolik hodin budete chtít odjíždět zpět)

Případně pak můžete přidat Vaší poznámku, kde je možné doplnit všechny doplňující
informace, jako třeba zastávku během cesty, dobu čekání v daném bodě atd…, které
pomohou dopravci určit co nejpřesnější cenu. Případně Vaše požadavky na dané vozidlo
(Wifi, velký zavazadlový prostor, mikrofon…).

2. Krok - Získání nabídek
V momentě kdy máte vyplněny všechny pole, stačí kliknout na získat nabídku. Jakmile tak
učiníte, Vaše poptávka se odešle na dispečink serveru ke kontrole. Dispečink zkontrolujte, že
jsou v poptávce uvedeny všechny potřebné informace a rozešle poptávku všem dopravcům v
České Republice (Obvykle do 24h). Poté na uvedený email obdržíte kód, který slouží
prozobrazení nabídek od dopravců. Vemte v potaz, že některé nabídky mohou přijít

okamžitě, ale jiné i pár dní po zveřejnění. Obzvlášť pokud do Vaší cesty zbývá ještě několik
týdnů.

3. Krok - Zobrazení nabídek
Ve chvíli, kdy některý z dopravců vytvoří nabídku na Vámi poptávanou jízdu, příjde Vám
informační email, ve kterém opět naleznete Váš přihlašovací kod a tlačítko pro rychlé
zobrazení nabídky. Po jeho rozkliknutí či zadání kodu na stránce
https://dopravomat.cz/vase-nabidky se Vám zobrazí všechny aktuální nabídky. V náhledu
pak již vidíte všechny nabízené dopravy včetně rekapitulace Vaší poptávky a tlačítka pro
možnost zrušení celé poptávky.

4. Krok - Výběr nabídky
Po rozkliknutí jednotlivé nabídky se Vám k ní zobrazí všechny další podrobnosti včetně
popisu vozidla, jeho fotografií, do kdy nabídka platí, poznámka od dopravce a doplňkové
služby ve vozidle.

5. Krok - Přijetí nabídky
Až si vyberete nabídku, která splňuje všechny Vaše požadavky, stačí kliknout na žluté
tlačítko: Přijmout objednávku.

Poté se Vám zobrazí potvrzení o přijetí nabídky (Které Vám přijde také do emailu) a zobrazí
se Vám kontakt a informace o dopravci. Toho můžete sami kontaktovat nebo vyčkat až Vás
kontaktuje on sám (zpravidla další pracovní den) a můžete se domluvit na všech dalších
podrobnostech včetně toho jakým způsobem proběhne platba. Zpravidla se využívají
varianty: platby předem, během jízdy či po jízdě.

Děkujeme a přejeme Vám šťastnou cestu.

Dopravomat.cz

