
Akceptované doklady o nákupu 

Co bude akceptováno jako doklad o nákupu? 

Doklad o nákupu je účtenka či faktura vystavená na fyzickou osobu. Je nezbytné, aby byly na fotografii 

účtenky či faktury viditelné a čitelné tyto informace: 

- datum nákupu 

- název nebo logo prodejce 

- identifikovatelný název zakoupené značky/produktu 

- jednotková cena produktu. 

Ručně vypsané doklady o nákupu nebudou přijaty jako platný doklad o nákupu. 

Za doklad o nákupu se nepovažuje potvrzení objednávky či screenshot z nákupního košíku online 

prodejce. U online prodejců vám bude faktura doručena zpravidla elektronicky po převzetí objednávky 

nebo vám bude k objednávce přiložena ve vytištěné verzi. 

Níže v dokumentu naleznete průvodce doklady o nákupu u vybraných prodejců. 
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Albert 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně. 

POZOR – při placení nákupu v Albertu máte možnost zvolit si tzv. „zkrácenou“ verzi účtenky, která 

obsahuje pouze finální hodnotu nákupu (tzn. neobsahuje výčet jednotlivých položek a jejich cen). Tato 

verze účtenky nebude akceptována pro uznání cashbacku, protože neobsahuje povinné informace 

uvedené v pravidlech programu. 

! Při placení v Albertu si vyžádejte plnou verzi účtenky (požádejte prodavačku na pokladně nebo zvolte 

možnost plné verze účtenky při placení na samoobslužní pokladně). V případě, že omylem zvolíte 

zkrácenou verzi účtenky, můžete si ji vyměnit za plnou verzi na infokoutku na kterékoli prodejně Albert.  

 

ANO NE 

 

 



 

 

Alza 
Akceptovaným dokladem o nákupu je daňový doklad, který Alza označuje také jako „dodací a záruční 

list“. Jedná se o: 

- Fakturu: link na stáhnutí najdete ve svém kontu na webu prodejce, nebo vám bude vytištěná 

verze přiložena k nákupu 

nebo 

- Fyzickou účtenku: dostanete zpravidla při vyzvednutí zásilky osobně 

 

 

 

  



Billa 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně. 

COOP 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně. 

Datart 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

Faktura vám bude zaslána elektronicky nebo přiložena ke zboží. 

dm 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

Faktura vám bude doručena elektronicky po odeslání zboží prodejcem. Za fakturu se nepovažuje 

potvrzení objednávky 

ANO – faktura  NE – potvrzení objednávky 

 

 

 

Feedo 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

  



Globus 
Akceptovaným dokladem o nákupu je: 

- papírová účtenka z kasy na prodejně 

- daňový doklad doručený elektronicky po nákupu prostřednictvím služby iGlobus 

Kaufland 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně. 

Košík.cz 
Akceptovaným dokladem o nákupu je faktura z eshopu. Faktura vám bude zaslána elektronicky po 

doručení zboží. 

Mall.cz 
Akceptovaným dokladem o nákupu je faktura z eshopu anebo EET doklad. 

Akceptovaným dokladem NENÍ potvrzení objednávky nebo potvrzení o přijetí platby 

 

NE – potvrzení o přijetí platby ANO – EET doklad ANO – faktura 

   

 
  

neobsahuje výčet zakoupených 
položek a jejich cenu 

doručeno elektronicky když je 
objednávka připravena na 
vyzvednutí nebo odeslána 

doručeno elektronicky když je 
objednávka vyzvednuta nebo ve 
vytištěné formě (přiloženo 
k objednávce) 

 

  



Nazuby.cz/Holime.cz 
Akceptovaným dokladem o nákupu je faktura z eshopu anebo účtenka přiložená k objednávce. 

Faktura Účtenka 

 
 

 

Rohlík.cz 
Akceptovaným dokladem o nákupu je daňový doklad – faktura – dostupná ke stažení v historii 

objednávek v profilu uživatele na webu rohlik.cz. 

 

Rossmann 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně. 

 

Tesco 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

 

Teta 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

 

Barvy Laky drogerie 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

 

 



Ráj drogerie 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

 

Balshop.cz 
Akceptovaným dokladem o nákupu je papírová účtenka z kasy na prodejně anebo faktura z eshopu. 

 


