
Kaip apsipirkti www.Allegro.pl ?

Kad apsipirkti www.allegro.pl , Jums reikia prisiregistruoti prie sistemos. Apačioje yra
instrukcija kaip tai galite padaryti.

 Pagrindiniame allegro puslapyje dešinėje pusėje ekrano viršuje, spauskite
mygtuką „Zaloz konto“

 Sekantis žingsnis – pildote visus laukelius.

http://www.allegro.pl
http://www.allegro.pl


 Po duomenų įvedimo gausite registracijos patvirtinimą į elektroninį paštą.

 Paspauskite „potwierdz adres e-mail“.
 Toliau sistema prašo papildomo saugumo patvirtinimo, tuo atvėju jeigu

pamiršite slaptažodį.
 Turi būti parašyta „wprowadz panienskie nazwisko mamy“ – ką reiškia -

„Įveskite mergautinę mamos pavardę“ ir Jūsų anketa jau padaryta.

TOLIAU....

KAIP PIRKTI PER ALLEGRO SISTEMĄ?



 Jeigu sistema neatsiminė Jūsų prisijungimo vardo bei slaptažodžio, spauskite „Zaloguj“ ir
įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 Prisijungę prie sistemos išsirinkite prekę. Norėdami ją nusipirkti spauskite „Dodaj do
koszyka“.



 Taip į krepšelį galite įdėti tiek prekių kiek norite nusipirkti.
(P.S. perkant iš skirtingų pardavėjų pristatymas skaičiuojamas kiekvienai prekei atskirai)

 Sekantis žingsnis pasirinkite mokėjimo ir pristatymo būdą.

 Toliau pasirenkate pristatymo būdą ir pereinate prie apmokėjimo.
DĖMESIO!!!! TINKA TIK TOKIE PRISTATYMO BŪDAI:

 Przesyłka kurierska
 List polecony ekonomiczny
 List polecony priorytetowy
 Allegro Kurier InPost
 List priorytetowy
 List ekonomiczny
 Pocztex Kurier48
 Kurier polecony

ŠITIE PRISTATYMO BŪDAI NETINKA:

 Paczkomaty 24/7
 Allegro Paczkomaty InPost
 E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie
 Odbiór w Punkcie
 Przesylka kurierska pobraniowa
 Za pobraniem



 Pasirinkite “karta platnicza” – mokėjimo kortelė.
 Įveskite visus kortelės duomenis ir galite apsispirkinėti.

DĖMESIO!!! PRIEŠ ĮVESDAMI KORTELĖS DUOMENIS ĮSITIKINKITE, KAD GALITE
ATSISKAITINĖTI SAVO KORTELE INTERNETU. Jeigu tokios galimybes neturite susisiekite
su savo banku, dėl apsipirkimo internetu galimybės.



 Užpildykite kortelės duomenis:

 Užpildę kortelės duomenis įveskite:



 Kai užpildysite nurodytus duomenis su MŪSŲ komerciniu adresu, galėsite apsipirkinėti
bet kuriuo paros metu.

MŪSŲ KOMERCINIS ADRESAS:

Imie i Nazwisko: Jūsų Vardas Pavardė

Ulica: Oszkinie

Numer domu: 41

Kod Pocztowy:16-515

Miasto: Punsk

Kraj: Polska

Nr Telefonu: +48690959991

Būtinai pirkdami įrašykite savo Vardą Pavardę ir mūsų telefoną

Padarius pirkimą būtina užpildyti šią formą: http://goo.gl/forms/dhaPHR5olA

Pagarbiai,

PirkLenkijoje.lt

8 699 64300

info@pirklenkijoje.lt

https://www.facebook.com/pirklenkijoje.lt

http://www.pirklenkijoje.lt/


