
ZAREGISTRUJTE SE A NECHTE NÁŠ 
VYHLEDÁVA Č PRACOVAT ZA VÁS! 
 
V případě Vašeho zájmu o jakoukoliv dovolenou si můžete na našich stránkách udělat 
jednoduchou registraci a vyplnit poptávku. Náš systém Vám potom bude dle Vašich 
požadavků zasílat ty nejlepší nabídky, ze kterých si dále můžete vybírat. Ohlídáme Vám 
nejnižší ceny, nejlepší termíny a ušetříme spoustu času s nekonečným hledáním! 
Zadání jakékoliv poptávky je zcela nezávazné a zdarma si můžete vyzkoušet, kam by jste 
chtěli na dovolenou, za odpočinkem a nebo poznáním. K dispozici pro Vás máte nejširší 
nabídku zájezdů renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří! 
 
 
REGISTRACE: 
Na stránkách www.jedeme.eu v levém sloupci najděte oranžovou záložku ZÁKAZNÍK . 
V ní klikněte na REGISTRACE a vyplňte jednoduchou tabulku.  
 

 
 
Po jejím vyplnění a odeslání přijde na Váš mail přihlašovací heslo. Dále klikněte ve stejné záložce 
ZÁKAZNÍK  na PŘIHLÁŠENÍ  
Zadejte Vaše UŽIVATELSKÉ JMÉNO / EMAIL  a HESLO, které jste obdrželi mailem. 
 

 
 
 



Po zadání těchto údajů budete přihlášeni do systému.  
 

 
 
 
Pokud kliknete na ZOBRAZIT PROFIL , objeví se všechny Vaše zadané údaje. 
 

  
 
Po kliknutí na UPRAVIT ZÁKAZNÍKA  můžete vše libovolně měnit a upravovat a to včetně 
HESLA . Zadejte si vlastní heslo, které si budete jednoduše pamatovat a umožní Vám 
kdykoliv p řístup do systému!  
 

 



 
Tím jste se úspěšně registrovali a můžete zadávat jakékoliv poptávky kliknutím na  
NOVÁ AKTUÁLNÍ NABÍDKA . Zde vyplňte Vaše požadavky, například podle vzoru: 

 
 
Ve spodní části tabulky lze zadat termín od kdy do kdy si přejete zasílat nabídky, četnost jejich 
zasílání a formát v mailu (řádky, nebo sloupce). 

 
 
Takto zadané poptávky lze kdykoliv upravit, nebo zrušit na odkazu  
SEZNAM AKTUÁLNÍCH NABÍDEK 

 
 
 



Po dobu, kdy bude Vaše poptávka aktivní Vám budou chodit automaticky nabídky, které nejlépe 
vyhovují Vašim požadavkům. Pokud si některou z nabídek vyberete, je možné poptávku kdykoliv 
zrušit. Pokud by jste ji chtěli pouze na čas pozastavit, kliknutím na tlačítko AKTIVNÍ ji vypnete do 
té doby, dokud ji opět kliknutím nezapnete. Je to velmi jednoduché. 
 
Takto vypadají nabídky, které Vám budou dle Vašeho zadání chodit mailem: 

 
 

 
 

Splnění Vašich cestovatelských snů Vám přeje kolektiv CK OCEAN.  


