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1. PROCES ZAKUPOWY

W sklepie Saint-Gobain możesz kupić produkty trzech marek: Isover, Rigips oraz Weber. Proces 
zakupowy w eCommerce jest zgodny z zasadami opisanymi w Cenniku, Standardach obsługi 
Klienta (SOK), Ogólnych Warunków Dostaw (OWD). Realizacja składanych zamówień jest 
odrębna dla każdego magazynu marki.

1.1  Tworzenie nowego zamówienia 
 Kliknij „utwórz nowe zamówienie” – kliknięcie spowoduje otwarcie nowego koszyka.

1.2  Wybór miejsca dostawy
Po kliknięciu „utwórz nowe zamówienie” zostaniesz poproszony o podanie miejsca dostawy  
(miejsca dostawy są definiowane przez Ciebie i zapisane w „liście adresów” znajdującej się 
w menu bocznym).

www.sklep.saint-gobain.pl


1.3  Wyszukiwarka
 Przy obsłudze koszyka wyszukiwarka jest dostępna oddzielnie dla każdego miejsca 
 dostawy. W polu „wyszukaj produkty” wpisz nazwę lub indeks produktu.
 Podczas wyszukiwania używaj całych fraz lub numerów indeksów np. „płyta rigips pro” 
 lub 11620104.

 Jeśli korzystasz z wyszukiwarki w koszyku możesz dodawać produkty do koszyka, klikając  
 „dodaj do koszyka”. Następnie, na linii produktów, wybierz ilość: jednostkę sprzedaży,   
 ilość pakietów lub palet.

Pod linią produktu, jeśli jest taka możliwość, znajdziesz dodatkowe opcje pakowania.
Koszty związanie z wyborem dodatkowej opcji pakowania zostaną automatycznie 
doliczone i będą widoczne w podsumowaniu. Produkty możesz dodawać do koszyka także 
z katalogu produktów.
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1.4  Dostawa dla wybranych produktów
 W eCommerce dostępne są wszystkie metody dostawy z cenników w Isover, Rigips i Weber. 
 Metody dostawy, które są płatne będą automatycznie doliczone i będą widoczne 
 w podsumowaniu zamówienia. W tym miejscu wybierz i zaakceptuj metodę dostawy, 
 zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw (OWD) dla każdej marki. W tabeli poniżej znajduje  
 się informacja o możliwościach dostawy i jest ona zgodna z aktualną polityką Saint-Gobain:

 Po wybraniu adresu dostawy oraz produktów, zaakceptuj proponowaną metodę dostawy 
 lub wybierz inną.

Jeśli chcesz zmienić metodę dostawy, kliknij „wybierz inną formę dostawy”.
W rozwiniętej tabeli możesz wybrać sposób dostawy zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Dostaw (OWD).

Po wyborze odpowiedniej metody, lista zostanie zwinięta, a Ty możesz przejść 
do kolejnego kroku.
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1.5  Terminy dostaw
 Termin realizacji wynika z Ogólnych Warunków Dostaw (OWD). Kalendarz wskaże 
 szacowaną datę dostawy; wskazana data jest datą domyślną. Możesz wybrać preferowaną  
 datę i godzinę dostawy. Aby to zrobić kliknij „preferowana data dostawy”, a następnie   
 wybierz dzień z kalendarza.

 Aby ustalić preferowaną godzinę dostawy wybierz w polu „godzina” najlepszą dla Ciebie  
 porę dostawy.

Niedostępna metoda dostawy jest oznaczona ikoną „?”. Po najechaniu kursorem na ikonę 
wyświetli się powód braku dostępności metody (np. przekroczenie wagi).
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1.6  Komentarz do miejsca dostawy
 Jeśli chcesz przekazać dodatkowe informacje dotyczące miejsca dostawy uzupełnij pole   
 „komentarz”.

1.7  Podsumowanie zamówienia w otwartym koszyku
 W podsumowanie zamówienia znajdują się informacje dotyczące Twojego zamówienia takie  
 jak waga/objętość i wartość. W tym miejscu możesz także wybrać dodatkowe opcje 
 rozładunku oraz skorzystać z upustu finansowego - 1,5% za skrócony termin płatności.

Na tym etapie możesz sfinalizować zamówienie klikając „przejdź do podsumowania” lub 
zapisać zamówienie na liście koszyków (opis tej funkcjonalności znajduje się w podpunkcie 
2.5 niniejszej instrukcji).

5
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1.8  Podsumowanie zamówienia
 Po przejściu do podsumowania zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru 
 zamówienia. Nie używac znaków specjalnych takich jak: !@#$%, oraz spacji. 
 Znaki te zostaną usunięte w trakcie wpisywania.

Sprawdź poprawność składanego zamówienia, a następnie kliknij „złóż zamówienie”. 
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany kliknij „wróć do edycji zamówienia”.

Po kliknięciu „złóż zamówienie” możesz przejść na stronę główną lub dokończyć składanie 
zamówień z pozostałych koszyków.
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1.9  Dodawanie produktu z poziomu katalogu
 W trakcie przeglądania katalogu i kategorii (opis budowy katalogu i kategorii znajduje się 
 w punkcie 4 niniejszej instrukcji) możesz dodać produkt z poziomu karty produktu.

 Aby tak zrobić kliknij produkt, wpisz odpowiednią ilość, wybierz koszyk (miejsce załadunku)  
 oraz miejsce dostawy, a następnie kliknij „dodaj do koszyka”.

 Produkt zostanie dodany do koszyka.

1.10 Minikoszyk
 Minikoszyk pozwala Ci z każdego miejsca w sklepie zobaczyć jakie masz produkty w Twoich  
 aktywnych koszykach. Aby zobaczyć otwarte (aktywne) koszyki kliknij ikonę „minikoszyka”,  
 a następnie kliknij „szczegóły”. Po kliknięciu „szczegóły” zostaniesz przekierowany 
 do aktywnego koszyka w celu edycji/ukończenia zamówienia.

www.sklep.saint-gobain.pl
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1.11  Dodawanie miejsc rozładunku do aktywnego koszyka
 Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw (OWD) danej marki możesz w ramach jednego   
 zamówienia wybrać dodatkowe miejsca rozładunku. Aby dodać miejsce rozładunku kliknij  
 „+dodaj miejsce rozładunku”, lub „+” widoczny obok aktywnego koszyka.

Po wyborze adresu i dodaniu produktu pojawi się aktywne okno z dwoma 
adresami dostaw.

Aby zmienić którykolwiek z adresów kliknij ten adres, a następnie wróć do miejsca, w którym 
wybiera się adres dostawy i po rozwinięciu listy wybierz właściwy.

Następnie wskaż adres drugiego (lub trzeciego) miejsca rozładunku korzystając
z rozwijanej listy adresów „1.Wybierz adres dostawy”.

www.sklep.saint-gobain.pl


www.sklep.saint-gobain.pl1. PROCES ZAKUPOWY

9

1.12  Dodawanie produktów kilku marek (z kilku miejsc załadunku)
 Aby w trakcie tworzenia zamówienia (pracy w koszyku) stworzyć kilka koszyków dla różnych  
 marek, po wyborze miejsca dostawy wyszukaj interesujące Cię produkty poszczególnej   
 marki, a następnie wybierz odpowiedni, podpowiadany  magazyn i kliknij „dodaj do koszyka”.

Kliknięcie „dodaj do koszyka” spowoduje utworzenie kolejnego aktywnego koszyka z odpo-
wiednim magazynem. Każdy dopisany z poziomu wyszukiwarki produkt zostanie automa-
tycznie dodany do aktywnego koszyka, który jest właściwym magazynem dla danej marki.

Aktywny koszyk, na którym w danym momencie pracujesz jest wyróżniony niebieskim kolo-
rem górnego paska.
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1.13  Zamówienie z ofertą specjalną lub inwestycyjną
 Aby wybrać ofertę na nagłówku zamówienia, po wyborze miejsca dostawy, kliknij 
 „2. Wybierz ofertę” i wybierz właściwą ofertę:

W kolejnym kroku wybierz produkty z oferty i odpowiednią ich ilość.

W przypadku oferty inwestycyjnej będzie ona dostępna tylko wtedy, gdy powiat adresu 
dostawy jest taki sam jak powiat inwestycji lub, wtedy gdy adres dostawy jest adresem 
magazynu głównego.

www.sklep.saint-gobain.pl
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1.14 Zamówienie z ofertą z linii produktu
 Aby wybrać ofertę do linii produktu rozwiń pod produktem listę „warunki zakupu”.

 Jeśli produkt znajduje się w ofercie, po rozwinięciu listy pojawi się możliwość wyboru oferty.  
 Wysokość rabatu oraz cena produktu zostanie zaktualizowana.
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Menu boczne jest nawigacją dla użytkownika

2.1  Strona główna

2.2  Mój panel
 Tu znajdziesz najważniejsze miejsca w sklepie: skrót do ofert, listę koszyków, listę adresów,  
 dane konta oraz ostatnie zamówienia.

2.3  Dane konta
 W tym miejscu znajdziesz dane dotyczącego Twojego konta: nazwę, adres, nip oraz dane  
 płatnika. Z tego poziomu możesz zmienić hasło.

2.4  Zarządzanie zamawiającymi
 W tym miejscu możesz dodawać i usuwać konta w platformie eCommerce dla osób 
 podległych głównemu kontu. Dla takich osób możesz ustalić uprawnienia, w tym limit 
 (maksymalną wartość zamówień w danym okresie).

2.1   strona główna   2.2   mój panel   2.3   dane konta   2.4   zarządzanie zamawiającymi   2.5   oferty inwestycyjne oraz specjalne   
2.6   lista koszyków    2.7  lista zamówień    2.8  lista adresów

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.5  Oferty Inwestycyjne oraz specjalne
W systemie są widoczne wszystkie oferty inwestycyjne oraz oferty z warunkami specjalnymi,  
które zostały uzgodnione z Przedstawicielem Handlowym. 
Po rozwinięciu listy zobaczysz szczegóły zamieszczone w ofercie (produkt, kod towaru,   
jednostkę sprzedaży, limit): 
• Dodawanie produktu z poziomu oferty specjalnej.

Aby dodać produkt z poziomu oferty specjalnej utwórz koszyk z aktywnym
magazynem, przypisanym do produktu w ofercie. Następnie w zakładce
ofert specjalnych wybierz aktywny koszyk i miejsce dostawy oraz kliknij
„dodaj do koszyka”.

2. MENU BOCZNE
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2.6  Lista koszyków
 W bocznym pasku platformy eCommerce znajduje się lista koszyków. To koszyki stworzone  
 przez Ciebie i dają Ci możliwość zapisywania i przechowywania wersji roboczych zamówienia.

   • Dodawanie produktu z poziomu oferty inwestycyjnej.
  Aby dodać produkt z poziomu oferty inwestycyjnej kliknij w ikonę menu bocznego 
  „inwestycje”i rozwiń w ten sposób listę produktów w danej ofercie.
  Po rozwinięciu listy produktów wybierz właściwy koszyk (magazyn załadunku) i miejsce  
  dostawy, a następnie kliknij „dodaj do koszyka”. Aby dodać produkt z poziomu oferty   
  inwestycyjnej musisz mieć otwarty ten koszyk, którego adres dostawy jest zgodny 
  z powiatem inwestycji, lub jest magazynem głównym.

  Aby dodać produkt z poziomu oferty specjalnej wcześniej utwórz koszyk.

2. MENU BOCZNE 
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2.8  Lista adresów
 W tym miejscu znajdują się wszystkie adresy, które zostały utworzone dla konta. Tu możesz  
 dodać i zapisać adres dostawy. Możesz edytować lub usunąć tylko te adresy, które zostały  
 utworzone przez Ciebie. Przed dodaniem kolejnego adresu, sprawdź czy adres nie został 
 już dodany.

2.7  Lista zamówień 
 W menu bocznym znajduje lista zamówień. Kliknij w ikonę listy, aby zobaczyć listę złożonych  
 zamówień. Z tego miejsca możesz ponowić złożone już wcześniej zamówienie.

2. MENU BOCZNE 
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W platformie eCommerce masz dostęp do promocji miesiąca. Prezenty zostaną dodane do 
Twojego zamówienia na stronie podsumowania. Jeśli prezent wymaga większej liczby zamówień, 
skontaktuj się z Działem obsługi Klienta DOK w celu dokonania formalności związanych z odbio-
rem nagrody. Po spełnieniu warunków, w dolnej części koszyka możesz wybrać dostępne prezen-
ty promocyjne oraz miejsce dostawy.

www.sklep.saint-gobain.pl


www.sklep.saint-gobain.pl4. KATALOG PRODUKTÓW

17

Produkty są skatalogowane według kategoryzacji wspólnej dla stron internetowych
i eCommerce. W tym miejscu zamieszczone są najważniejsze informacje o wszystkich dostęp-
nych produktach.

4.1  Kategorie
 W sklepie sklep.saint-gobain.pl dostępne są katalogi marek Isover, Rigips oraz Weber. 
 Katalogi te są podzielone na odpowiednie kategorie produktów. Nazwy produktów mogą  
 różnić się od tych, które są widoczne na fakturach VAT wystawianych przez Isover, Rigips  
 oraz Weber.
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4.2  Karta produktu
 Po kliknięciu w nazwę produktu zostaniesz przekierowany do karty produktu. Znajduje się tu  
 lista SKU zawartych w produkcie grupowanym. Każdy produkt (SKU) ma wyszczególnione  
 dane logistyczne oraz cenę cennikową i indywidualny rabat dla zalogowanego klienta. 
 Karta produktu składa się z:
    • Oferty 
  Znajduje się tu lista produktów (SKU) zawartych w produkcie grupowanym. Każdy 
  produkt (SKU) ma wyszczególnione dane logistyczne oraz cenę cennikową i indywidualny  
  rabat dla zalogowanego klienta. 
     •  Dane techniczne 
   opis atrybutów produktu (techniczne, logistyczne, wizualne)
     •  Certyfikaty i pliki do pobrania 
  spis odnośników, dzięki którym użytkownik może pobrać  
  karty produktu – „ karty techniczne”
     •  Wszystkie ceny 
  W tej zakładce znajdują się wszystkie warunki cenowe dla wybranego 
  produktu. Są one pogrupowane w oferty aktualne dla zalogowanego klienta.

Zarówno z poziomu katalogu jak i rozwiniętej karty produktu możesz dodać produkt do 
koszyka. Aby wybrany produkt znalazł się w koszyku wybierz „1. Miejsce załadunku”, 
magazyn wysyłki oraz miejsce dostawy, a następnie kliknij „dodaj do koszyka”.

4. KATALOG PRODUKTÓW
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4.3  Zapytaj o produkt (przycisk na karcie produktów)
 Po kliknięciu tego przycisku zapytasz o produkt podobny do właśnie oglądanego,    
 którego nie możesz znaleźć w serwisie. Dzięki tej funkcjonalności możesz zgłosić    
 zapotrzebowanie na produkty, których nie znalazłeś w Platformie eCommerce.

4. KATALOG PRODUKTÓW
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Platforma eCommerce Saint-Gobain jest dostępna pod adresem sklep.saint-gobain.pl

W celu zalogowania się wpisz adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij „zaloguj się”. Procedura 
tworzenia konta dla nowego odbiorcy opisana jest w FAQ.

Czas bezczynności (tzn. obecności na stronie w stanie zalogowania) to 2 godziny. 

Aby wylogować się ręcznie, wciśnij przycisk „wyloguj się” znajdujący się w prawym górnym 
rogu ekranu aplikacji. Ręczne wylogowanie zalecane jest w przypadku, 
gdy ktoś inny może mieć dostęp do komputera, na którym uruchamiasz Platformę eCommerce.

www.sklep.saint-gobain.pl
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