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Nejhezčí chvíle v životě si 
zaslouží vlastní knihu
Jak na to? Pomůžeme vám. V této příručce vás provedeme krok za krokem 
sestavením a uděláme z vás profíka.

P ovedlo se vám zachytit do telefonu nebo 
foťáku krásné okamžiky jako upřímnou 

dětskou radost v očích, krajinu na dovolené 
ve slunečním svitu nebo jste prožili se svými 
nejbližšími tu nejkrásnější svatbu? Na nic z toho 
by se nemělo zapomínat. To jsou přesně ty krásné 
chvíle, které si chceme pamatovat na věky.

Právě díky CEWE FOTOKNIZE můžeme tyhle 
vzpomínky prožívat znovu a znovu a vyprávět 
svůj osobní příběh i ostatním. My vás naučíme 
sestavit vlastní knihu na jakékoliv téma. Rádi se 
s vámi podělíme o užitečné informace, protože 
i pro nás jsou krásné vzpomínky na prvním místě.

Pro začátek vám ještě prozradíme, že se 
nemusíte ničeho bát. Vaše spokojenost je pro nás 
nejdůležitější. Proto vám u CEWE FOTOKNIHY 
garantujeme nejvyšší možnou úroveň kvality 
a  služeb. Pokud se však stane, že v nějakém 
případě nebudete spokojení, můžete knihu vrátit 
a my vám vyplatíme 100 % zaplacené částky zpět.   
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Tak jdeme do toho :-)

Redakce portálu Novinky.
cz otestovala náš program 
a CEWE FOTOKNIHU. 
Výsledné hodnocení je 
vynikající.

100% garance 
spokojenosti
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NAČERPEJTE INSPIRACI
Než začnete pracovat na vlastní knize inspirujte se 
knihami v soutěži CEWE FOTOKNIHA roku. Nebo 
zkoukněte naše videonávody, ať máte představu, 
co vše v programu dokážete. A úplně nejlepší for-
mou přípravy je se přihlásit na naše online we-
bináře. Vše najdete na webu cewe.cz.

OBRAŤTE SE NA NÁS 
Pokud máte dotazy ohledně instalace nebo sa-
motného sestavení knihy a nenašli jste odpo-
vědi na webu, tak zavolejte na naše zákaznické 
centrum. Rádi vám se vším poradíme. a tvůrčím 
způsobem sestavit CEWE FOTOKNIHU, najdete 
od strany 14 dále.

Co o nás napsala naše 
zákaznice?

ČASTO JSEM USCHOVÁVALA NAŠE FOTOGRAFIE 
Z CEST PO EVROPĚ, SETKÁNÍ S PŘÁTELI, 

RODINOU A PODOBNĚ DO POČÍTAČE A AŽ BUDU 
MÍT NĚKDY ČAS, TAK JE SNAD DÁM VYTISKNOUT, 

ALE MOC SE MI DO TOHO NECHTĚLO. VYBÍRAT 
ALBUM, JAK VELKÉ FOTOGRAFIE NECHAT 

VYTISKNOUT, ZAKLÁDAT FOTO DO ALBA ATD. AŽ 
JSEM JEDNOU NÁHODNĚ VIDĚLA REKLAMU NA 
CEWE FOTOKNIHU, KTEROU SI MOHU UPRAVIT, 

POPSAT, SESTAVIT JAK SE MI LÍBÍ A NECHAT 
PROFESIONÁLNĚ VYTISKNOUT. NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

JE PRO MĚ FORMÁT XL. JEDNÍM SLOVEM 
NÁDHERA!!! UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT, AŽ SI 

SESTAVÍM DALŠÍ.

MARCELA P., HRADEC KRÁLOVÉ

P rvním krokem k vlastní CEWE FOTOKNIZE 
je stažení programu zdarma z našeho 

webu cewe.cz. Ke stažení tam najdete novou 
vylepšenou verzi programu, díky kterému velice 
snadno dosáhnete cíle. Po jednoduché instalaci 
zjistíte, co vše s programem dokážete. Nový 

vylepšený editor si zamilujete. Najdete v něm 
spoustu krásných šablon, které čekají jen na vaše 
fotky.
Po návštěvě webu cewe.cz klikněte nahoře 
hned v prvním banneru na tlačítko "Stáhnout 
objednací program", stáhněte, nainstalujte a jste 
připravení začít tvořit.

Stáhněte si program zdarma
a začněte tvořit hned

Příprava
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Jakoukoliv fotku 
v knize můžete 

kdykoliv upravit. 
Dvojklikem na dané 

fotce ji otevřete 
v CEWE PREZENTACI 
a libovolně upravíte 
a následně nahradíte 

v knize.

TIP:

Jak si připravit fotky?
Vyberte fotky ještě předtím, než začnete tvořit 

Dáme vám radu nad zlato. Ještě než se pustíte do vlastní 
CEWE FOTOKNIHY, dejte si dohromady fotky, které do ní 

chcete. Spolu s naším programem se vám nainstaluje i podpůrný 
program s názvem CEWE PREZENTACE. Právě v něm si můžete 
připravit a protřídit všechny fotky a zároveň je i poupravit. Dobrá 
příprava vám ušetří spoustu času.

Nejjednodušší je, umístit všechny fotky do jedné složky a třídit je 
pomocí jednoho tlačítka např. podle data pořízení. 

Více o fotkách a jejich třídění najdete u nás na blogu.
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Příprava
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Digitální tisk
• mat – hedvábně matný papír, syté 

barvy a kontrasty, lze kombinovat 
s jakoukoliv vazbou

• vysoký lesk – kvalitní UV lakování, které 
ochrání vzpomínky před znečištěním 
a vlhkostí

• premium mat – měkké kontrasty 
a jemné barvy ladí s lehce zdrsněným 
a elegantním povrchem

Fotopapír
• mat – vaše fotky ve vysokém rozlišení 

a výjimečné hloubce ostrosti, jemné 
detaily

• lesk – vykreslené detaily, působivá 
ostrost, elegantní lesklý fotopapír

• premium mat – prémiový sametově 
matný vzhled, přirozené barvy, měkké 
kontrasty

Digitální tisk = knižní vazba Fotopapír = plochá vazba

Fotopapír má 
zcela plochou 

vazbu, tím pádem 
nejsou motivy přes 
dvoustrany ničím 

rušeny.

TIP:

Jak vybrat správný formát a 
typ papíru?
U nás si zaručeně vyberete

Každá CEWE FOTOKNIHA je díky širokým možnostem zpracování originál. Poskládejte si svůj vlastní 
příběh do jakéhokoliv formátu. Pomůžeme vám s výběrem.

FORMÁT
Formát knihy volíte hned na začátku veškerého 
tvoření. V naší nabídce najdete 9 různých formátů. 
Od těch kapesních až po luxusní XXL formáty. Při 
rozhodování je dobré se podívat, jaký máte formát 
fotek. Jestli máte většinu na šířku, tak bychom 

PAPÍR
Hned po formátu vybíráte papír, na který budou 
vyvolané nebo vytištěné vaše fotky. Celkem 
máme 6 různých papírů, které jsou rozdělené do 
dvou skupin. První skupinou jsou křídové papíry, 
na které vaše motivy digitálně tiskneme. Druhou 
skupinou jsou fotopapíry, na které přenášíme 
fotky klasickou chemickou cestou. Typ papíru 
můžete kdykoliv během sestavování knihy změnit.

volili panoramatické formáty. Velice praktický je 
A4 formát panorama. A nejoblíbenějším formá-
tem našich zákazníků je XL. Možná právě proto, 
že je jedno, jestli máte fotky na výšku či na šířku. 
Vejdou se zaručeně všechny.

Příprava



Dva způsoby, jak  na vlastní 
CEWE FOTOKNIHU
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Pravidelně pořádáme 
online webináře, kde 

vás učíme, jak na CEWE 
FOTOKNIHU. Kurzy jsou 
interaktivní, můžete se 

v chatu na cokoliv zeptat 
a naši odborníci vám 

ihned odpoví. Přihlášení 
i celý webinář je zdarma. 
Přihlásit se můžete zde:

TIP:

H ned po výběru formátu, papíru a vazby se dostanete na rozcestí, kde se rozhodujete, jak na vaši 
knihu. První možností je využít asistenta, který sestaví knihu podle instrukcí za vás a vy pak jen 

zkontrolujete, co vytvořil. Druhou možností je, že knihu sestavíte svépomocí od začátku až do konce. 
Ale vůbec se toho nebojte, na dalších stranách vám poradíme, jak na to. 

Příprava



Pokud jste s počty spokojení, můžete přejít na 
výběr stylu celé knihy. Se styly se pracuje stejně 
jako s fotkami, vybraný jednoduše přetáhnete na 

KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHU
Po výběru tématu už můžete přejít do editoru, 
kde návrh libovolně upravíte. Po všech úpravách 
celou knihu zkontrolujte a máte hotovo.

pracovní plochu.
Navíc jsou pro snazší orientaci rozdělené podle 
témat.

VÝBĚR STYLU

Jak využít služeb asistenta?
Ten sestaví knihu za vás
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P okud jste klikli na tlačítko „Nechat vytvořit návrh“, spustíte asistenta, který vypracuje knihu za vás. 
Stačí mu jen pár základních instrukcí. V levé části vyberete složku, ve které máte fotky. Poté, co se 

načtou, klidně je všechny najednou myší přetáhnete na pracovní plochu asistenta. V tu chvíli se vám 
po pravé straně objeví nový panel, kde nastavujete počet fotografií a počet stran.

Příprava



Efekty můžete přidat i formou textu rovnou 
na vazbu hotové knihy. Jednoduše klikněte na 
tlačítko „nové textové pole“, napište text a poté 

si prostřednictvím tlačítka „povrchová úprava“ 
vyberete ten správný efekt.

Další možností, jak můžete dospět k dokonalému 
povrchovému efektu na vazbě, jsou „Styly“. 
Pod tímto tlačítkem v nástrojové liště nalevo 
je připraveno spoustu stylů, které jsou našimi 

designéry navržené včetně těchto povrchových 
efektů. Stačí si v rolovacím menu vybrat typ 
efektu a pak do knihy přetáhnout vybraný styl.

Zlatý efekt Rose gold efekt Stříbrný efekt Parciální lak

Efekt můžete kdykoliv změnit 
na jiný pomocí tlačítka v horní 
liště nástrojů.

Na vazbu vaší 
knihy můžete vložit 
i pozadí, u kterých 
je parciální lak po 
celé jeho ploše. 

Klikněte v levé liště 
na pozadí a vyberte 
si v rolovacím menu 

„parciální lak“. Budete 
překvapení, co vše je 

možné.

TIP:

Povrchové úpravy

K dyž sestavujete knihu v tvrdé vazbě, můžete přidat v programu i různé povrchové úpravy a efekty. 
V programu najdete hned 4. První tři jsou si dost podobné a rozdíly jsou pouze v barevnosti. Jde 

o zlatý, stříbrný nebo rose gold efekt. Čtvrtým typem je lesklý parciální lak, který je sice průhledný, 
ale dokonale zvýrazní barvy použité pod ním.

EFEKTY
Všechny efekty jsou nejen vidět na první poh-
led, ale jsou i cítit na dotek. Povrchovou úpravou 
můžete zvýraznit jak texty, tak kliparty. V progra-
mu nejdete spoustu připravených designů přímo 
s vybraným efektem. 

Když kliknete hned po spuštění programu na 
záložku CEWE FOTOKNIHA a poté na „povrcho-
vá úprava“, nejenom že vidíte všechny možné 
efekty najednou, ale můžete si rovnou vybrat 
formát knihy.

Příprava
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JAK NA ROZVRŽENÍ STRÁNEK?

Každý designový styl zahrnuje i rozvržení fotografií na jednotlivých stranách. I to lze jednoduše změnit 
a přizpůsobit si uspořádání fotografií přesně podle vašich představ. Klikněte na „Rozvržení stránek“ 
a pomocí filtrů vyberete tvar a počet fotografií na konkrétní stránce a vyberete si z nabídky.

Samozřejmě ani vybrané rozvržení fotografií nemusí být konečné a s fotkami můžete libovolně hýbat 
sem a tam.

Vložte nejdřív 
fotografie, které 

chcete dát na 
konkrétní stranu. 

A když si vyberete 
rozvržení a přetáhnete 

ho do knihy, můžete 
pak jednoduše 
zkoušet další 

rozvržení pouhým 
stisknutím mezerníku.

TIP:

ROZVRŽENÍ STRÁNKY A STYL

K dyž si styl celé knihy vyberete hned na začátku, tak velice jednoduše dosáhnete toho správného 
výsledku. V našem programu najdete spoustu propracovaných stylů, které zahrnují pozadí 

a rámečky, do kterých už jen vložíte své vlastní fotky. Zdůrazní téma nebo příležitost, ke které jste 
knihu sestavili a přidá celé knize celistvý vzhled. Samozřejmě si můžete každý styl jakkoliv upravit, 
aby vaše kniha byla dokonalá.

JAK VYBRAT STYL?
• Stačí kliknout v levém postranním panelu na tlačítko „Styly“ a otevře se před vámi svět plný 

různých tematických stylů.
• Děláte knihu na konkrétní téma? Stačí si pomocí filtru vybrat dané téma a ušetřit si čas 

procházením všech stylů.
• Styl jednoduše přetáhněte přímo do knihy na konkrétní stranu, vazbu nebo rovnou na celou 

knihu.

PŘIZPŮSOBTE SI STYL
Všechny styly v našem programu si můžete libovolně měnit, aby byly přesně podle vašich představ. 
Když kliknete na „Kliparty“, tak se vám automaticky zobrazí nabídka odpovídající zvolenému stylu. 
Klipart, stejně jako styl, lze velice snadno přetáhnout myší přímo do knihy, kde ho pak upravíte. 
Stejně tak můžete změnit pozadí, masky nebo rámečky.

Kdyby vám nestačil 
výběr stylů 

v programu, můžete 
si jednoduše pomocí 

modré šipky vlevo 
dole stáhnout 

a nainstalovat další, 
které máme online.

TIP:

KROK Č. 1:

    1716       17cewe.czcewe.cz



    1918       19cewe.czcewe.cz

Vzájemně zarovnat fotky můžete i pomocí všech 
tlačítek pod magnetem. Jednoduše pomocí 
jednoho tlačítka všechny objekty vycentrujete 
nebo zarovnáte na jakoukoliv stranu. Můžete 
také označit více fotek najednou a rovnoměrně je 

zarovnat pomocí jednoho kliknutí. 
Fotografie se mohou i překrývat a díky jednotlivým 
úrovním si nastavíte, která má být nahoře a která 
zase dole. Tuhle funkci najdete i v nabídce pod 
pravým tlačítkem myši.

Dalším skvělým způsobem, jak srovnat fotky 
s milimetrovou přesností, je magnet a jeho 
inteligentní vodicí čáry. Zapnete je kliknutím 
na červený magnet, který je hned pod mřížkou. 

Vodicí čáry se pak zobrazují při posouvání každé 
fotky. Program automaticky opravuje drobné 
odchylky při umisťování fotografií, pokud je 
magnet zapnutý.

UMÍSTĚNÍ FOTOGRAFIÍ

POMOCNÁ MŘÍŽKA NEBO MAGNET?
Ano, to jsou naši srovnávači. Když kliknete na fotku a poté na tlačítko v pravém horním rohu 
„Uspořádat“, najdete všechny nástroje pohromadě. Hned první je pomocná mřížka, podle které 
snadno umístíte fotky. U mřížky si můžete nastavit tloušťku a barvu tak, abyste ji lépe viděli a dobře 
se s ní pracovalo. A nebojte se, mřížka je vidět jen v programu.

U spořádání vašich motivů je důležitější, než si myslíte. Dejte vašim fotkám řád a výsledný dojem 
bude výjimečný. V programu najdete spoustu pomocníků, kteří vám pomohou porovnat 

všechny fotky s milimetrovou přesností.

KROK Č. 2:
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Udělejte si pozadí 
z vlastní fotografie. 
Program za vás sám 

fotku upraví a zjemní. 
Stačí kliknout na 

tlačítko „Fotografie 
v pozadí“.

TIP:

Všechny vaše fotky můžete upravit až přímo v knize. Dvojklikem na jakoukoliv fotku se vám 
fotka otevře v cewe prezentaci, což je přidružený program, který se nainstaluje s fotosvětem. 

Jednoduše tak můžete upravit jas, kontrast či srovnat horizont. Fotku také můžete upravit pomocí 
barevných a stylizačních efektů.

FUNKCE PRO JEŠTĚ HEZČÍ FOTKY
Po dvojkliku na jakoukoliv fotku se automati-
cky objevíte v prostředí pro úpravu fotografie. 
Po levé straně najdete spoustu možností úprav 
jako je např. jas a kontrast. Požadované úpravy 
pak provádíte buď pohybem modrého posuvníku 

ÚPRAVA HORIZONTU
Vyfotili jste krásnou fotku krajiny, ale je trochu 
nakřivo? V tomhle programu dokážete zázraky. 
Přímo z knihy a konkrétní fotky se rovnou 
dostanete k rychlé úpravě, poté můžete vesele 
pokračovat v tvorbě. Začněte kliknutím na 

nebo procentuální změnou. Poté potvrdíte tlačít-
ko „OK“ a můžete rovnou změny uložit. Program 
se vás automaticky zeptá, zda chcete fotografii 
nahradit v knize nebo zda jste se nakonec roz-
hodli změny neuložit.

tlačítko „opravit horizont“. Nyní můžete horizont 
srovnat pomocí modrého posuvníku nebo přímo 
změnou stupňů, s přesností vám poradí pomocná 
mřížka přímo na fotce. Až budete spokojení se 
srovnáním, vše potvrďte a nahraďte fotku v knize.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

KROK Č. 2:
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Stáhnout ještě další 
pozadí

Pozadí na celou 
dvoustranu

Pozadí jen vlevo 
nebo vpravo

Na všechny strany
Zde lze filtrovat

JAK VLOŽIT VYBRANÉ POZADÍ?
Vybrané pozadí jednoduše přetáhněte ukazatelem myši přímo do CEWE FOTOKNIHY. Pomocí 
ikonek vlevo dole si nastavíte, zda chcete pozadí na pravou nebo levou stranu či rovnou celou 
dvoustranu. Dokonce můžete prostřednictvím jednoho tlačítka vložit stejné pozadí úplně na 
všechny strany v knize.

MÁME JEŠTĚ VÍCE POZADÍ ONLINE
Nenašli jste v programu to správné pozadí? Nezoufejte, máme jich ještě daleko víc online. Stačí 
kliknout vlevo dole na modrou šipku a najdete ještě mnoho dalších. Všechny jsou rozdělené do 
jednotlivých témat a po instalaci je hned v programu uvidíte.

JAK NA POZADÍ?

V   našem programu CEWE fotosvět najdete velké množství různých pozadí pro vaši
CEWE FOTOKNIHU. Vhodné pozadí vám pomůže doladit téma celé knihy nebo zajistí, aby 

fotografie ještě lépe vynikaly. Pokud chcete dosáhnout toho nejlepšího výsledku, měli byste začít 
právě tím správným pozadím, které pak doladíte kliparty, maskami a rámečky.

JAK NAJÍT TO SPRÁVNÉ POZADÍ?
• Když kliknete v ovládacím panelu na levé straně na kategorii „Pozadí“, najdete spoustu různých 

možností ihned k využití. 
• Pro zjednodušené hledání toho správně ladícího pozadí můžete nabídku filtrovat dle 

konkrétních témat nebo příležitostí.
• A pokud vám nabídka v programu nestačí, klikněte vlevo dole na modrou šipku a stáhněte si 

jakékoliv jiné.

KROK Č. 3:
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JAK VLOŽÍTE TEXT DO KNIHY?
Velice jednoduše tlačítkem „Nové textové pole“ v horní nástrojové liště. Kurzor myši se změní na 
větší plus a vy si sami určíte velikost textového pole přesně v místě, kde chcete text mít. Po kliknutí 
do textového pole se objeví kurzor a vy rovnou píšete. Textové pole můžete pak pomocí červené 
šipečky libovolně přesouvat.

Doporučená velikost 
písma se pohybuje 

podle formátu od 10 
do 14 bodů, u nadpisů 

od 24 do 32.

TIP:

Texty můžete vkládat 
i na kliparty.

TIP:

DOLAĎTE FOTKY
SPRÁVNÝMI TEXTY

I   texty jsou důležitým prvkem vaší knihy. Doladí váš příběh nejen vizuálně, ale nesou důležitou infor-
maci, jako je třeba datum nebo konkrétní místo, které je zachycené na fotce. Pokud vám můžeme 

poradit, vkládejte texty až potom, co budete mít hotové rozvržení fotografií.

ÚPRAVY TEXTŮ

Každý text si můžete jakkoliv přizpůsobit. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Upravit“ a otevře 
se vám celý panel nástrojů. Jednoduše změníte typ, barvu a velikost písma, ale také pozadí a vyrovnání 
textu.

Pokud chcete stejné písmo i na dalších stranách nebo na vazbě knihy, lze vše nastavit pomocí tlačítka 
„Použít na další objekty“.

Náš program používá všechny typy písem, které máte ve svém počítači. Zaručeně si najdete své 
oblíbené.

KROK Č. 4:
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U klipartů je super, že ať si vybere 
jakýkoliv, můžete si ho doladit podle 
svých představ. Třeba ho zrcadlově 
otočit nebo přebarvit, aby vám ladil 
s fotkami.

Když najdete v jakékoliv kategorii 
ten správný klipart, jednoduše ho 
přetáhněte do knihy a upravte si velikost 
a barevnost. Pokud se rozhodnete 
přidat klipart i na vazbu knihy, překvapí 
vás, že některé jsou designéry navrženy 
rovnou i s povrchovým efektem.

MASKY A RÁMEČKY

KLIPARTY
Potřebujete už jen malinko doladit dvoustranu? Tak s tím vám pomůžou kliparty. Jedná se o malé obrázky, 
symboly, nálepky, různé prvky, čáry atd., které dokonale doplní dané téma.

K   dyž rozmístíte fotky na stránky, začíná ta zábavnější část, u které můžete popustit uzdu své 
fantazie. V programu najdete spoustu různých designů pro každou příležitost. Pomocí těch 

správných masek a rámečků s cestovatelskou nebo třeba letní tematikou ještě více zvýrazníte vaše 
zážitky na fotkách.

A jaký je rozdíl mezi rámečky a maskami? Rámeček fotku většinou elegantně doplní např veselými 
tečkami nebo láskyplnými srdíčky. Naopak maska přidá vaší fotce zvláštní tvar např. čtverce, kruhu 
nebo už je rovnou doplněná o kliparty. 

Veškeré designy najdete rovnou v navigační liště nalevo pod tlačítkem „Masky a rámečky“. Pro 
zjednodušené vyhledávání můžete v rozbalovací nabídce filtrovat konkrétní témata nebo příležitosti.

KROK Č. 5:



ZÁVĚREČNÁ KONTROLA 
A OBJEDNÁNÍ

Udělejte si čas na závěr a prohlédněte si stránku po stránce. Projděte si veškeré uspořádání textů, 
klipartů a fotek, zda někde třeba není prázdné místo, neposunul se obsah, nechybí rámeček. 

Důležité jsou i texty – projděte si nadpisy, titulku a hřbet knihy, aby nikde nebyly pravopisné chyby. 

Hlavně zkontrolujte kvalitu fotografií. Máme na to šikovný nástroj v programu, který to udělá za 
vás. Když kliknete na fotku a pak vpravo na tlačítko „Upravit“, tak v kategorii kvalita najdete zelený 
smajlík. Na ten jednoduše kliknete a hned vidíte, kterou fotku byste měli vyměnit kvůli špatnému 
rozlišení. Když se smajlík usmívá, je vše v pořádku.

KROK Č. 6:

OBJEDNÁVKA
Vše máte hotové a zkontrolované, tak šup s tím 
do košíku pomocí červeného tlačítka vpravo dole. 
V košíku uvidíte rekapitulaci všeho, co s knihou 
objednáváte, např. strany navíc nebo povrchovou 
úpravu, ale také typ papíru a formát objednávané 
knihy. Můžete si zde upravit počet knih, přidat 
ke knize dárkový box a vybrat způsob doručení. 
Noví zákazníci zde budou vyzváni k registraci 
a stávající jen k přihlášení do svého účtu. Pak už 
vám nic nebrání v objednání. Data se přenesou 
k  nám na server a vy se můžete těšit na svou 
vlastní CEWE FOTOKNIHU. Určitě bude krásná.

Další ukazatel se stará o to, abychom 
v knize neměli nějakou fotku 2x a na 
některou třeba zapomněli úplně. Když 
u fotky v přehledu není nic, znamená 
to, že v knize není. Zelená fajfka značí, 
že fotku jste do knihy umístili a červená 
dvojka vám naznačuje, že fotku v knize 
máte 2x.
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem. Rádi vám poradíme. 
 
Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu.

Tel.: 272 071 200    E-mail: info@cewe.cz

Vydavatel:  
CeWe Color, a. s.  
Kloknerova 2278/24, 
Praha 4 – Chodov 148 00

© Copyright  
Použití a šíření obsahu bez výslovného 
souhlasu CeWe Color, a. s. je zakázáno 
v souladu se zákonem.

KONTAKTY

CEWE FOTOKNIHA Pure
Vyberete 22 fotek přímo v telefonu a my za vás vytvoříme 
stylovou knihu ve formátu 15 x 15 cm

Sledujte nás na sociálních sítích

Aplikace CEWE FOTOSVĚT
CEWE FOTOKNIHU objednáte i v appce

Sestavte si CEWE 
FOTOKNIHU a spoustu dalších 
fotoproduktů přímo z mobilu

Nová 
vylepšená 

verze

KROK Č. 6: Objednání
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