
INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO SKLEPU OKULUX

1) Przejdź do strony sklepu Okulux pod adres: https://sklep.okulux.pl



2) Po wejściu na stronę główną Sklepu należy się zalogować korzystając z linku na samej górze 
strony lub bloku do logowania poniżej slajdera (oznaczone czerwoną obwódką na poniższym 
zrzucie)

3) W pole adres e-mail wpisz adres, który podawałeś/aś podczas rejestracji w gabinecie OKULUX, 
a w pole poniżej hasło. Następnie kliknij w przycisk ZALOGUJ SIĘ aby przejść do sklepu.

4) Po zalogowaniu się zostaniesz przekierowany do strony z przypisanymi przez gabinet 
produktami. W lewej kolumnie znajdują się produkty zarekomendowane, zaś po prawej produkty 
alternatywne polecane przez gabinet OKULUX.



• Jeśli nie wykonasz żadnej akcji tylko klikniesz w przycisk „ZAMÓW ZAZNACZONE 
PRODUKTY” wszystkie rekomendowane produkty przypisane przez gabinet zostaną 
dodane do koszyka.

• Jeśli nie chcesz, by któryś produkt z zarekomendowanych został dodany do koszyka, to 
skorzystaj z przycisku „USUŃ” i usuń produkty, których nie chcesz zamawiać.

• Jeśli chcesz, aby do koszyka został dodany któryś z alternatywnych produktów zaznacz przy 
nim znacznik „DODAJ”

• Jeśli chcesz dodać do koszyka produkt, który nie znajduje się ani na liście 
rekomendowanych ani alternatywnych produktów to kliknij w interesującą Cię kategorię 
znajdującą się pod logiem sklepu (oznaczone czerwoną obwódką na poniższym zrzucie) i 
postępować dalej jak w tradycyjnym sklepie internetowym



Po zamówieniu zaznaczonych produktów wyświetli się poniższy widok. 
• Obszar oznaczony zieloną ramką to lista produktów, które obecnie znajdują się w koszyku.
• Jeśli chcesz zmienić ilość danego produktu wystarczy zmienić wartość w polu ILOŚĆ.
• Jeśli chcesz usunąć dany produkt z koszyka kliknij w przycisk USUŃ PRODUKT 

znajdujący się na dole wiersza produktu. 

Aby zmiany odniosły skutek trzeba jeszcze kliknąć w przycisk PRZELICZ KOSZYK oznaczony na 
poniższym zrzucie żółtą ramką. W niebieskiej ramce znajdują się informacje o kosztach zakupu. 
Jeśli uznasz, że wszystkie informacje na stronie się zgadzają, kliknij w przycisk PRZEJDŹ DO 
KASY (oznaczony na zrzucie w czerwonej ramce). 



• Kolejnym krokiem jest wprowadzenie informacji o płatniku (obszar zaznaczony zieloną 
ramką na poniższym zrzucie). Wypełniamy po kolei pola. 

• Następnie wybieramy metodę dostawy kupowanych produktów (niebieska ramka). 
• Następnie klikamy w przycisk NASTĘPNE aby przejść do kolejnego kroku.

Jeśli posiadamy kod rabatowy to klikamy w napis „ZASTOSUJ KOD RABATOWY” co umożliwi 
wpisanie kodu, żeby go aktywować należy kliknąć w przycisk ZASTUJ ZNIŻKĘ.



Po czym:
W przypadku płatności PayU:

jeśli adres rozliczeniowy oraz adres dostawy jest taki sam to wybieramy metodę 
płatności, klikamy przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE w przeciwnym wypadku należy 
odznaczyć przycisk „Mój adres rozliczeniowy oraz adres dostawy są takie same” po 
czym wpisujemy dane adresu rozliczeniowego, aktualizujemy dane za pomocą 
przycisku „AKTUALIZUJ” i po akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie 
danych osobowych możemy złożyć zamówienie za pomocą przycisku ZŁÓŻ 
ZAMÓWIENIE.

W przypadku przedpłaty na konto:
jeśli adres rozliczeniowy oraz adres dostawy jest taki sam to klikamy przycisk ZŁÓŻ 
ZAMÓWIENIE w przeciwnym wypadku należy odznaczyć przycisk „Mój adres 
rozliczeniowy oraz adres dostawy są takie same” po czym wpisujemy dane adresu 
rozliczeniowego, aktualizujemy dane za pomocą przycisku „AKTUALIZUJ” i i po 
akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych możemy
możemy złożyć zamówienie za pomocą przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

Jeśli złożenie zamówienia zakończy się powodzeniem pokaże się komunikat jak na obrazku 
poniżej. Otrzymasz również emaila z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Jeśli nie otrzymasz 
takiego emaile, to sprawdź w folderze SPAM. Jeśli nie odnajdziesz takiego emaila zgłoś to do 
obsługi sklepu, bo może to oznaczać, że nie dotrą do Ciebie kolejne wiadomości z informacjami 
o realizacji zamówienia.


