
 

Dokumentácia XML feed pre odberateľov 
 

Aby mohlo dôjsť k importu produktov do vašich katalógov, vytvorili sme pre vás XML feed, pomocou 

ktorého Vám poskytneme aktuálne dáta ohľadom našich produktov. XML súbor je pravidelne 

aktualizovaný aby boli dáta v daný moment čo najpresnejšie. 

Náš XML feed sa nachádza na URL adrese https://www.cyclision.com/xmlFeed/cz.xml 

 
Ukážka základnej podoby XML súboru 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0"> 
<channel> 

<title><![CDATA[ Cyclision Bicycles ]]></title> 
<description><![CDATA[ Cyclision Bicycles ]]></description> 
<link>http://cyclision.com/cz</link> 
<item> 

<g:id>56083</g:id> 
<g:gtin>8581130000617</g:gtin> 
<ean>8581130000617</ean> 
<brand>Cyclision</brand> 
<g:item_group_id/> 
<title><![CDATA[Corpha 1 (V70) M-480mm-19" 29"]]></title> 
<g:price>669,00 EUR</g:price> 
<price_eur>669,00 EUR</price_eur> 
<price_czk>17 499,00 CZK</price_czk> 
<price_huf>233 990,00 HUF</price_huf> 
<price_plz>2 949,00 PLZ</price_plz> 
<description> 

<![CDATA[ <strong>Rám</strong>: Cyclision one, Alutec, Tapered, CA 1, 2200 g</br> 
..... ]]> 

</description> 
<parts> 

<part> 
<partType><![CDATA[Rám]]></partType> 
<name><![CDATA[Cyclision one, Alutec, Tapered, CA 1, 2200 g]]></name> 
<image><![CDATA[https://www.cyclision.com/assets/images/part/body/frame/FCA

1R.JPG]]></image> 
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</part> 
….. 

</parts> 
<size_frame><![CDATA[ M-480mm-19" ]]></size_frame> 
<size_wheel><![CDATA[ 29" ]]></size_wheel> 
<g:size>M</g:size> 
<category><![CDATA[Hardtail]]></category> 
<g:product_type><![CDATA[BICYKLE > Hardtail > Corpha]]></g:product_type> 
<g:image_link> 

<![CDATA[https://www.cyclision.com/assets/images/bike/CA1.jpg]]> 
</g:image_link> 
<image_galery> 

<image> 
<![CDATA[https://www.cyclision.com/assets/images/bike/CA1.jpg]]> 

</image> 
…. 

</image_galery> 
<g:gender>female</g:gender> 
<g:availability>out of stock</g:availability> 
<g:quantity>0</g:quantity> 

</item> 
….. 

</channel> 
</rss> 
 

Popis jednotlivých elementov: 
● rss - koreňový element feedu 
● channel - element obsahujúci potrebné dáta 
● title - názov XML feedu 
● description - Popis XML feedu 
● item - element obsahujúci dáta jednotlivých bicyklov. Obsah elementu je popísaný detailnejšie 

nižšie. 
 

Popis jednotlivých elementov v elemente item: 
● g:id - interné katalógové číslo bicykla 
● g:gtin - ean kód bicykla ( formát google merchant center ) 
● ean - ean kód bicykla 
● brand - názov výrobcu bicykla 
● g:item_group_id - item group ( momentálne neimplementované ) 
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● title - názov bicykla 
● g:price - cena bicykla ( formát google merchant center ) 
● price_eur - cena bicykla v mene EUR 
● price_czk - cena bicykla v mene CZK 
● price_huf - cena bicykla v mene HUF 
● price_plz - cena bicykla v mene PLZ 
● description - štruktúrovaný popis bicykla v HTML formáte. Popis obsahuje výpis súčiastok, z 

ktorých sa bicykel skladá. Jednotlivé súčiastky sú rozdelené po riadkoch a obsahujú informáciu o 
type súčiastky a názve súčiastky 

● parts - zoznam súčiastok, z ktorých sa bicykel skladá. Jednotlivé súčiastky sa nachádzajú v 
elementoch part a obsahujú nasledujúce informácie: typ súčiastky ( partType ), názov súčiastky ( 
name ) a URL adresu obrázku súčiastky ( image ). 

● size_frame - veľkosť rámu bicykla 
● size_wheel - veľkosť (priemer) kolesa 
● g:size - veľkosť bicykla 
● category - hlavná kategória, v ktorej sa produkt nachádza 
● g:product_type -  kategória, v ktorej sa produkt nachádza ( formát google merchant center ) 
● g:image_link - URL adresa na hlavný obrázok bicykla 
● image_galery - zoznam základných obrázkov do galérie bicykla. Jednotlivé obrázky sa 

nachádzajú v elementoch image, ktoré obsahujú URL adresu ku danému obrázku. Galéria sa 
skladá, v prípade, že sú dostupné, z nasledujúcich obrázkov: hlavný obrázok bicykla, obrázky 
rámu bicykla, tabuľka veľkostí, kluky a zadný menič. 

● g:gender - pohlavie, pre ktoré bol model bicykla navrhnutý. Dostupné hodnoty: male, female 
● g:availability - dostupnosť produktu ( formát google merchant center ). Dostupné hodnoty: in 

stock ( quantity > 0 ), out of stock ( quantity = 0 ) 
● g:quantity - počet dostupných kusov na sklade 
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