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1.  Zakładanie konta. 
W celu zapoznania się z naszą ofertą, należy założyć indywidualne konto klienta , formularz rejestracyjny nowego 

klienta znajduje się pod linkiem ZAREJESTRUJ SIĘ ( zaznaczono na rys. poniżej )

 

 formularz należy rzetelnie wypełnić podając wszystkie wymagane dane, 

 po wypełnieniu formularza i wyświetleniu informacji o jego poprawności, na adres e-mail podany przy 

rejestracji przyjdzie wiadomość o dalszej procedurze rejestracji nowego klienta, 

 po zweryfikowaniu danych i warunków nowego klienta przez naszego pracownika, zostanie aktywowane 

konto klienta, o czym poinformujemy drogą e-mailową. 



2. Wybór produktów. 
Przeglądaj listę kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni produkt (zaznaczono na rys. poniżej) 

 

 przy każdym produkcie znajdziesz szczegółowe informacje na jego temat, 

 pamiętaj, że zarejestrowani klienci mogą zapamiętać produkty w przechowalni, 

 po znalezieniu interesującego Ciebie produktu, dodaj go do koszyka ( zaznaczono na rys. poniżej ), 

 

 

 jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone - przejdź do koszyka ( zaznaczono na rys. poniżej ) 



 

3. Zawartość koszyka. 
 w koszyku zobaczysz dokładnie, jakie wybrałeś produkty i w jakiej ilości, 

 zmień wartość w kolumnie ilość i kliknij na "przelicz", aby dopasować zamówienie ( zaznaczono na rys. 

poniżej ), 

 

 



 po skompletowaniu zamówienia potwierdź wybrane opcje klikając na przycisk „Zamawiam” ( zaznaczono na 

rys. poniżej ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 forma płatności  jest ustalona indywidualnie z klientem, informacja ta umieszczona jest w karcie klienta, 

koszt wysyłki uzależniony jest od spełnienia minimum logistycznego wartości netto zamówienia, jego 

wysokość podana jest w karcie klienta, dostęp do w.w. danych można uzyskać klikacjąć „Moje konto” 

( zaznaczono na rys. poniżej ), a następnie przycisk „Sprawdź warunki sprzedaży” (zaznaczono na rys. 

poniżej) 

 

 

 



4. Składanie zamówienia. 
 wprowadź dane do faktury oraz wysyłki towaru ( jeśli wcześniej dane te nie zostały wprowadzone ), 

 aby zamówienie wysłać na inny adres, zaznacz "inny adres wysyłki" i podaj odpowiednie dane ( zaznaczono 

na rys. poniżej ), 

 ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia umieść w polu "uwagi" ( zaznaczono na rys. 

poniżej ), 

 po kliknięciu na "Podsumowanie" zobaczysz komplet podanych przez Ciebie informacji ( zaznaczono na rys. 

poniżej ) , 

 

 kliknięcie na przycisku "Złóż zamówienie" oznacza potwierdzenie zakupu ( zaznaczono na rys. poniżej ), 

 

 odbierz wiadomość email i kliknij na link potwierdzający złożenie zamówienia. 

Pamiętaj, że tylko zarejestrowani klienci mogą w pełni korzystać z możliwości naszej platformy. 


