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LOGOWANIE UZYSKANIE DANYCH

zgłoś się po dane do logowania 
do swojego opiekuna w Saint-Gobain  

 
 
lub 

wyślij wiadomość z prośbą o dane: 
sklep.saint-gobain@saint-gobain.com 

www.sklep.saint-gobain.pl



NAWIGACJA PUNKTY Z INSTRUKCJI www.sklep.saint-gobain.pl

1. Strona główna  2. Moje konto – skrót do inwestycji, ofert, list koszyków i ostatnich zamówień  3. Dane konta – dane dotyczące konta, takie jak adres, 
możliwość zmiany hasła  4. Zarządzanie zamawiającymi – w tym miejscu istnieje możliwość dodawania użytkowników do konta, które będą mogły składać 
zamówienia  5. Inwestycje – szczegółowa lista ofert inwestycyjnych  6. Oferty specjalne – szczegółowa lista ofert specjalnych  7. Lista koszyków – wersje 
robocze zamówień zapisanych jako koszyki  8. Lista zamówień – lista wszystkich składanych zamówień  9. Lista adresów – lista wszystkich adresów, 
możliwość dodania i edycji adresów  10. Tworzenie nowego koszyka  11. Mini koszyk – skrót do aktywnych koszyków.
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SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kliknij „utwórz nowe zamówienie”. 

2. Wybierz adres dostawy. 
 Jeśli nie jest on zdefiniowany 
 w liście, kliknij „+” i wpisz adres. 

3. W polu „wyszukaj produkty”  
 wpisz nazwę lub indeks 
 produktu.

www.sklep.saint-gobain.pl



SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Jeśli korzystasz z wyszukiwarki 
w koszyku, możesz dodawać 
produkty do koszyka klikając 
„dodaj do koszyka”.

www.sklep.saint-gobain.pl

Pod linią produktu, jeśli jest taka możliwość, znajdziesz dodatkowe opcje pakowania. Koszty związanie z wyborem dodatkowej opcji pakowania 
będą uwzględnione w podsumowaniu zamówienia. 



SKŁADANIE ZAMÓWIENIA www.sklep.saint-gobain.pl

4. Aby dodać kolejne miejsce   
 rozładunku kliknij 
 „dodaj miejsce rozładunku” 
 lub „+” i wybierz adres jak 
 w kroku 2. 
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5. Aby wybrać ofertę, wybierz 
 w nagłówku numer oferty.

 lub na linii produktu.

Aby wybrać ofertę inwestycyjną zarówno w nagłówku jak i na linii, adres dostawy musi być zgodny z powiatem inwestycji lub adresem 
magazynu głównego. Oferta specjalna nie wymaga wyboru właściwego adresu i jej warunki są ustalone z Przedstawicielem Handlowym. 



6. Jeśli wybrałeś już wszystkie 
 produkty i adres dostawy, 
 wybierz datę dostawy.  

7. Zaakceptuj proponowaną 
 metodę dostawy lub wybierz 
 inną  - w tym celu kliknij 
 „wybierz inną formę dostawy”.
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SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

8. Aby zrealizować zamówienie 
 kliknij „przejdź do podsumo- 
 wania” lub przenieś zamówienie 
 w formie roboczej do listy 
 koszyków (zapisany koszyk  
 możesz edytować i realizować  
 w dowolnym momencie). 

9. Teraz zostaniesz poproszony 
 o podanie swojego numeru 
 zamówienia. 
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SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

10. Po kliknięciu „złóż zamówie-
 nie” możesz przejść na 
 stronę główną lub dokończyć 
 składanie zamówień 
 z pozostałych koszyków.  
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PRACA Z KOSZYKIEM DLA WIELU MAREK

11. Możesz stworzyć koszyki 
 dla produktów trzech marek.  
 Aby dodać do koszyka pro-
 dukt innej marki, wpisz 
 w pole wyszukiwarki nazwę 
 lub indeks   produktu, 
 a następnie kliknij  
 „wybór magazynu” (kolejne 
 produkty będą dopisane 
 do właściwego koszyka 
 zgodnego z magazynem).

 Po dodaniu produktu 
 utworzą się okna - to 
 zaznaczone na niebiesko 
 jest oknem aktywnym 
 i na tym właśnie koszyku 
 pracujesz.
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Po utworzeniu koszyka z odpowiednim magazynem, postępuj zgodnie z punktami od 1 do 10 niniejszej instrukcji.



DODAWANIE PRODUKTU Z POZIOMU KATEGORII ORAZ OFERT

12. Aby dodać produkt 
 z poziomu kategorii 
 produktów wejdź 
 w wybraną kategorię.
 

 Następnie wejdź 
 w interesujący produkt, 
 wybierz adresu dostawy 
 i kliknij „dodaj do koszyka”. 
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13. Aby dodać produkt z poziomu   
 Inwestycji utwórz koszyk, 
 którego adres będzie zgodny 
 z powiatem inwestycji lub 
 adresem magazynu głównego.
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Wybierz aktywny koszyk i miejsce dostawy -  produkt zostanie dodany do aktywnego koszyka.



14. Aby dodać produkt 
 z poziomu Ofert specjalnych 
 utwórz koszyk z aktywnym 
 magazynem, przypisanym 
 do produktu w ofercie. 
 Następnie w zakładce 
 ofert specjalnych należy 
 wybierz aktywny koszyk 
 i miejsce dostawy oraz 
 kliknij „dodaj do koszyka”.
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Saint-Gobain Construction 
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