
SLEVOMAT
Největší český slevový server vám umožní pohodlné vy-
hledávání i nákup slevových kuponů s mobilní aplikací.

BEZKONTAKTNÍ PLATBY 
Zatím ne všichni obchodníci jsou vybaveni terminály pro bezkontaktní 
platby. Aplikace MasterCard Lokátor vám ukáže, kteří ano.
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N Á K U P Y  
ve vašem smartphonu

 P
rodejci zboží a služeb se snaží oslovo-
vat zákazníky neustále novými cesta-
mi, nejnověji i prostřednictvím apli-
kací pro mobilní telefony a  tablety. 
Vybírat je proto dnes možné nejmé-

ně z desítek aplikací aukčních serverů, in-
ternetových obchodů nebo slevových por-
tálů. Nakupovat tedy můžete pohodlně 
i na cestách, samozřejmě pokud máte k dis-
pozici internetové připojení. Transakci lze 
zpravidla prostřednictvím mobilního zaří-
zení i dokončit, typicky zaplacením pomo-
cí platební karty. Výjimkou však nejsou ani 
aplikace upozorňující na novinky a  zboží 
ve slevě, jejichž účelem je přivést zákazníka 
do prodejny (k  čemuž mu pomohou při-
pravenou mapou a informacemi o otevíra-
cí době). Dále existují například i aplikace, 
které vám zpříjemní nakupování v kamen-
ných obchodech a využívání různých věr-
nostních programů.

Za nákupy na internetu nemusíte vyrážet pouze prostřednictvím internetového 
prohlížeče v počítači. Představíme vám nejlepší mobilní aplikace, které vám 
pomohou s výběrem a nákupem zboží ve vašem smartphonu nebo tabletu.
R A D E K  K U B E Š

I N T E R N E T O V É  
O B C H O D Y
Prvním krokem internetových obchodů 
směrem k uživatelům mobilních zařízení je 
uzpůsobení webových stránek e-shopu 
menším obrazovkám mobilů a tabletů. Ja-
ko další vylepšení služeb zákazníkům ná-
sleduje poskytnutí vlastní mobilní aplikace.

 ALZA.CZ:
Mimozemšťan v mobilu

Nejen počítačovou techniku a elektroniku, 
ale třeba také hračky nebo parfémy může-
te nakoupit prostřednictvím mobilní apli-
kace největšího českého e-shopu. Výběr 
zboží i objednávka probíhá podobně jako 
na internetových stránkách obchodu, vše 
je ale přizpůsobeno menší úhlopříčce dis-
pleje a dotykovému ovládání.
Platformy: Android, iOS

 CZC.CZ & SPOL.:
Konkurence nespí

Vlastní nakupovací aplikaci má také inter-
netový obchod CZC.cz, nabízející elektro-
niku, mobilní zařízení a počítače. V sou-
časné verzi zatím nemůžete nakupovat 
pod svým účtem, zřízeným v e-shopu, jed-
norázový nákup bez registrace je však 
i tak velmi rychlý. Aplikace Kasa.cz oproti 
tomu umožňuje jak rychlý nákup již regis-
trovaného zákazníka, tak i nákup bez re-
gistrace. Svoji mobilní aplikaci má i řetě-
zec Datart, najdete ji pod názvem eDA-
TART (pro Android a iOS).
Platformy: Android

 SHOPPING AT DEALEXTREME:
Nákupy z Číny

Podobně jako webové stránky snad nej-
známějšího čínského e-shopu s elektro-
nikou a obrovskou spoustou dalšího zboží 
nepatří ani jeho mobilní aplikace k nej-



KOSMETIKU, NEBO OBLEČENÍ? 
Nejen prodejci elektroniky a počítačů mají své mobilní aplikace. Na zákazníky se 
smartphony pamatují i obchody s oděvy nebo kosmetikou. 
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přehlednějším. I tak si ale celkem snadno 
vyberete a nakoupíte elektronické hračky 
za často až směšně nízké ceny, s dopravou 
zdarma.
Platformy: Android, iOS

 AMAZON MOBILE:
Nejen knihkupectví

Mezi aplikacemi pro nákupy na internetu 
prostřednictvím tabletů a mobilů samozřej-
mě nemůže chybět ani mobilní verze ob-
chodního domu Amazon. K dispozici jsou 
funkce pro vyhledávání zboží (i pomocí čáro-
vých kódů), přehled vašich objednávek nebo 
třeba seznam zboží, které byste si v bu-
doucnu chtěli koupit.
Platformy: Android, iOS, WP

N Á K U P Y  S E  S L E V O U
Ne všechny slevové servery mají své mo-
bilní aplikace, to však naznamená, že 
byste ve svém mobilu či tabletu nenašli 
aktuální slevové nabídky restaurací, ob-
chodů či jiných poskytovatelů služeb. Na-
kupovat ale budete většinou muset pro-
střednictvím webových stránek konkrét-
ního slevového portálu.

 SLEVOMAT:
Slevy v kapse 

Čestnou výjimkou mezi aplikacemi slevo-
vých portálů je, asi bez velkého překvape-
ní, Slevomat. Jeho mobilní aplikace vám 
umožní přihlásit se prostřednictvím vaše-
ho účtu na Slevomatu, a hned můžete za-
čít prohlížet nabídky slev a nakupovat sle-
vové poukazy. I díky možnosti uložení úda-
jů z vaší platební karty je nákup dílem 
okamžiku.
Platformy: Android, iOS

 SKRZ.CZ:
Vyhledávač slev

Známý internetový vyhledávač slev integruje 
nabídky desítek slevových portálů, které mů-
žete třídit podle kategorií (jídlo a pití, pobyty, 
sport, relaxace atd.) nebo podle města, kde 
lze slevu uplatnit. Po výběru konkrétní slevy 
budete přesměrováni na web, což však může 
být kámen úrazu. Ne na všech slevových por-
tálech lze následně slevu přímo zakoupit, je-
likož v aplikaci Skrz.cz nepracují korektně. 
Pak vám nezbude nic jiného než poslat si od-
kaz na konkrétní slevu e-mailem a poté si 
pořídit slevový voucher klasickou cestou v in-
ternetovém prohlížeči. Aplikace Skrz.cz má 
ještě jednu užitečnou funkci, kterou je staho-
vání aktuálních letáků hypermarketů s po-
travinami a dalších obchodních řetězců.
Platformy: Android, iOS

 SLEVOLAPKA & SPOL.:
Slevy ze všech stran

Výhodou aplikace Slevolapka, sdružující 
slevové nabídky z různých slevových portá-
lů, je podpora mobilní platformy Windows 
Phone. Z dalších slevových aplikací jme-
nujme například ještě Vykupto.cz, Zlaté 
slevy, Sleviště nebo Slevníček (rovněž pro 
Windows Phone).
Platformy: Android, iOS, WP

 AKČNÍ CENY:
Přehled letáků

Aplikace Akční ceny zobrazuje jednak aktuální 
slevové letáky obchodních řetězců, jednak 
konkrétní zboží, které je ve slevě, s možnosti 
vyhledávání produktů podle názvu, kategorie 
nebo prodejců. Další užitečnou funkcí je se-
znam prodejen s informací o otevírací době 
a zobrazením obchodů na mapě.
Platformy: Android, iOS

B U D O U C N O S T  
N A K U P O VÁ N Í
Je asi velmi nepravděpodobné, že by-
chom v blízké budoucnosti přestali 
úplně navštěvovat kamenné obchody 
a začali vše nakupovat výhradně on-
-line. I nákup v běžných obchodech 
lze ale výrazně zpohodlnit a urychlit, 
především pokud jde o placení, resp. 
čekání ve frontách u pokladen. Jed-
ním z dobrých nápadů, realizovaných 
ve stále větším počtu supermarketů, 
jsou samoobslužné pokladny, kde 
rychle zaplatíme menší nákupy. Sle-
pou cestou se naopak ukázalo vyba-
vení každého jednotlivého kousku 
zboží vlastním RFID tagem, pomocí 
kterého by se automaticky načetl ob-
sah celého nákupního košíku, aniž by 
bylo třeba skenovat každou položku 
zvlášť. Problémem je samozřejmě 
cena a technické řešení, kdy by RFID 
tagem musel být opatřen každý balí-
ček žvýkaček nebo krabička sirek.
Zcela nový způsob urychlení nákupu 
potravin a dalšího zboží běžné denní 
potřeby nyní testuje hypermarket 
Globus ve své pobočce v pražských 
Čakovicích. Registrovaní zákazníci si 
při příchodu do prodejny vyzvednou 
ruční skener čárových kódů, kterým 
si načtou každý kus zboží vkládaný do 
nákupního košíku. Neustále tak mají 
přehled o celkové ceně svého nákupu, 
který pak ani nemusejí vyndávat na 
pás u pokladny. Před odchodem 
z prodejny jednoduše načtou speciál-
ní kód a pak zaplatí požadovanou 
částku na automatické pokladně. 
Stejný způsob úspory času při každo-
denním nakupování již využívají zá-
kazníci v několika evropských zemích 
a čakovický Globus už má více než 
5 000 registrovaných zákazníků.
Globus do budoucna uvažuje o rozší-
ření do dalších hypermarketů i o dal-
ším vývoji: o doplnění informací o vý-
robcích (nutriční hodnoty potravin 
ad.), o správě zákaznického profilu 
(například při zadání určitých alergií 
systém zákazníka upozorní na výběr 
nevhodné potraviny) nebo o tvorbě 
nákupních seznamů.

Scan&Go: Nový způsob nákupu 
a následné platby za zboží výrazně 
ušetří čas, který jinak strávíme ve 
frontě u pokladny a při vykládání 
zboží na pás.



TRENDY // TESTY // TECHNIK A

A P L I K A C E  P R O  N A K U P O V Á N Í

48 11/2013  CHIP.CZ          

 O2 EXTRA VÝHODY:
Kde dostanete slevu?

Zákazníci operátora O2 mají možnost čer-
pat slevy v mnoha různých obchodech po 
celé České republice. S aplikací O2 Extra 
Výhody najdete nejbližší obchodníky posky-
tující slevy a ihned můžete získat potřebný 
slevový kód. Stačí jen zadat své telefonní 
číslo, a kód vám přijde v SMS.
Platformy: Android, iOS, WP

O B C H O D N Í  Ř E T Ě Z C E
Stále rostoucí skupinu zákazníků s chyt-
rými telefony a tablety nemohou ignoro-
vat ani typicky kamenné obchody, jakými 
jsou obchodní řetězce s potravinami. Nej-
častěji sice instalací jejich aplikací získá-
me jen mapu poboček a aktuální letáky 
s akčním zbožím, ale i tyto informace se 
mohou hodit.

 TESCO POTRAVINY ON-LINE:
Kupte rohlík mobilem

Obchodní řetězec Tesco nabízí již delší 
dobu možnost on-line nákupů potravin 
i dalšího zboží, které vám pak bude ve 
zvolenou dobu doručeno přímo domů. 
Třeba cestou do práce můžete k objed-
návce nákupu použít i speciální aplikaci. 
Pokud se nechystáte nakupovat on-line, 
můžete aplikaci využít i ke zjištění cen 
a akčních nabídek.
Platformy: Android, iOS

 LIDL & SPOL.:
Na nákup podle letáku

Aplikace maloobchodního řetězce Lidl vám 
nabídne informace o aktuálním zboží v akci 
a seznam prodejen. Zboží z letáků si mů-
žete zařadit na nákupní seznam, který pak 
budete mít v prodejně při ruce. Podobné 
aplikace pro zařízení s Androidem mají ta-
ké řetězce Billa (BILLA Czech) nebo Globus 
(Globus Bonus).
Platformy: Android, iOS

 TCHIBO & SPOL.:
Oblečení a kosmetika

Pozadu nezůstávají ani nepotravinové ob-
chodní řetězce, a tak si můžete do svého 
smartphonu či tabletu stáhnout například 
i aplikace Tchibo, Rossmann, drogerie dm 
nebo H&M od stejnojmenných obchodníků. 
Opět získáte mapy poboček a přehled akč-
ního zboží. Aplikace Tchibo navíc umožňuje 
i objednávky v e-shopu a můžete si do ní 
uložit i svou zákaznickou kartu.
Platformy: Android, iOS

U Ž I T E Č N Í  P O M O C N Í C I
S nákupy samozřejmě souvisí i celá řa-
da dalších mobilních aplikací. Když po-
mineme desítky různých nákupních se-
znamů a jednoduché kalkulačky slev, 
zůstane nám několik užitečných aplikací 
pro nákupy na internetu i v kamenných 
prodejnách.

 HEUREKA.CZ:
Porovnání cen

Vlastní mobilní aplikaci má rovněž známý 
porovnávač cen v internetových obcho-
dech. Při hledání nejnižší ceny můžete po-
užít klíčová slova, výběr produktů z katego-
rií nebo načtení čárového kódu. Kromě nej-
nižší ceny a popisu zboží zjistíte také polo-
hu prodejny na mapě. Oblíbené produkty si 
můžete uložit pro další vyhledávání.
Platformy: Android, iOS, WP

 CARDLESS+:
Klubové karty

Stále více obchodů nabízí svým zákazní-
kům různé věrnostní kartičky, na základě 
kterých pak získávají slevy a další výhody. 
Aplikace CardLess+ podporuje uložení ně-
kolika stovek takovýchto typů karet, které 
byste jinak nosili v peněžence. Obchodní-
kovi pak stačí ukázat čárový kód na mobilu, 
a můžete uplatit slevu nebo třeba sbírat 
věrnostní body.
Platformy: Android, iOS

 CENTRUM CHODOV:
Vyznejte se v nákupáku

Obchodní centra mohou připomínat bludi-
ště plné slepých uliček. V nákupním centru 
na pražském Chodově se ale vyznáte snad-
no – stačí si do mobilu či tabletu stáhnout 
stejnojmennou aplikaci. Centrum Chodov 
obsahuje plány jednotlivých podlaží, infor-
mace o otevírací době jednotlivých obcho-

MOBILNÍ NÁKUPY 
Některé e-shopy sice mají i mobilní verzi stránek, přesto nabízejí i vlastní aplikaci  
pro co nejjednodušší nákup. 

POTRAVINY AŽ DO DOMU 
V aplikaci obchodního řetězce Tesco si vyberete 
nákup, který vám bude dopraven domů.
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Google Chrome: Doplňky pro nejpo-
užívanější internetový prohlížeč 
vám usnadní nákupy na eBay, Ama-
zonu nebo DealExtreme.

AUKCE V MOBILU 
Díky aplikaci pro smartphony stihnete i pří-
hozy v posledních okamžicích aukce.

NEJVĚTŠÍ TRŽIŠTĚ 
Aplikace eBay je k dispozici i ve verzi pro 
iPady a hned vám přepočítá ceny na koruny.

dů i upozornění na plánované akce ob-
chodníků. Informace o ostatních obchod-
ních centrech v ČR vám poskytne aplikace 
Nákupní centra pro Android a iOS.
Platformy: Android, iOS

 MASTERCARD LOKÁTOR:
Kde zaplatit bezkontaktně?

Aplikace firmy MasterCard vás dovede 
k obchodníkům v České republice nebo na 
Slovensku, kteří akceptují bezkontaktní 
platby příslušnými platebními kartami. 
S využitím vaší aktuální polohy jsou vám 
nabízeny nejbližší provozovny, které může-
te třídit podle různých kategorií.
Platformy: Android, iOS

A U K Č N Í  S E R V E R Y
Při nákupu v aukcích rozhodují často pří-
hozy provedené v posledních sekundách 
před koncem dražby. Abyste nemuseli 
sedět doma u počítače a čekat na konec 
aukce, můžete si do svého smartphonu 
nebo tabletu instalovat aplikaci aukčního 
serveru.

 AUKRO:
Nepropásněte žádnou aukci

Aplikace největšího českého aukčního 
serveru vám umožní nejen vyhledávat v na-
bídkách ostatních obchodníků, ale také sle-
dovat vaše vlastní aukce. Přímo v aplikaci 

můžete přihazovat v aukcích nebo si nasta-
vit na prodávané zboží sledování. Dále máte 
přístup k historii vašeho vyhledávání a ná-
kupů i k uděleným a obdrženým komentá-
řům. Nechybí ani sekce »Úlovky« s aktuál-
ními zajímavými nabídkami.
Platformy: Android, iOS, WP

 EBAY:
Světové tržiště

Stejně jako s aplikací českého aukčního 
serveru můžete i na tržišti eBay nakupovat 
s mobilním zařízením na všech běžných 
platformách. Funkce aplikace eBay jsou 
prakticky totožné jako u Aukra, snad jen 
s tím rozdílem, že eBay nabízí i čtečku čá-
rových kódů pro rychlé vyhledávání zboží 
v nabídkách obchodníků. Zajímavostí je, že 
portál eBay nabízí i specializované aplika-
ce pro nákup oblečení a módních doplňků 
nebo aut.
Platformy: Android, iOS, WP

 PAYPAL:
Platby na internetu

S internetovými aukcemi a obchodováním 
obecně souvisí i platební služba PayPal, 
která má rovněž svoji mobilní aplikaci. 
Z funkcí použitelných v našich podmínkách 
by vás mohl zajímat především přehled 
posledních transakcí a samozřejmě i zob-
razení zůstatku na účtu. Jinak je možné 
prostřednictvím PayPal aplikace posílat 
peníze i obchodníkům nebo přátelům.
Platformy: Android, iOS, WP

D O P L Ň K Y  
P R O H L Í Ž E Č Ů
Internetoví obchodníci připravují pro 
své zákazníky nejen mobilní aplikace, 
ale také další užitečné nástroje, 
usnadňující vyhledávání a nákup zbo-
ží. Patří mezi ně především doplňky 
internetových prohlížečů Google 
Chrome a Mozilla Firefox.
V internetovém obchodě s aplikacemi 
pro Chrome (chrome.google.com/web-
store) najdete tyto doplňky v kategorii 
»Životní styl | Nakupování« a jedná se 
například o nástroje pro eBay, Amazon 
nebo DealExtreme pro rychlý přístup 
k aktuálním nabídkám a vyhledávání. 
Nástroje pro nakupování na internetu 
nechybí ani v nabídce doplňků pro pro-
hlížeč Firefox. Naleznete je na adrese 
addons.mozilla.org pod nabídkou »Na-
kupování«. Možná nepříliš známé jsou 
doplňky pro Internet Explorer pro rychlé 
vyhledávání zboží v internetových obcho-
dech CZC.cz a Alza.cz. Najdete je na ie-
gallery.com/Addons v sekci »nákupy«.


