
GOS EU - Start

Aby wejśd do sklepu 
internetowego GOS EU 

wybierz 

Zarejestruj się

(jeśli jesteś po raz 
pierwszy)

oraz

Wybierz kraj do 
wysyłki i

Zaloguj się

(dla zarejestrowanych 
dystrybutorów).



GOS EU - Rejestracja

Dla dystrybutorów:

Jeśli dystrybutor nie jest 
jeszcze zarejestrowany,

konieczna jest 
jednorazowa rejestracja.

Z prawej strony nowi 
dystrybutorzy znajdą 

szczegółowe 
wyjaśnienia.



GOS EU - Rejestracja

Po udanej 
rejestracji

wiadomośd online

wyświetlana jest 
natychmiast i 

e-mail
potwierdzający

wysłany jest do 
dystrybutora



GOS EU - Entry

Aby wejśd do sklepu 
internetowego proszę

wybrad

Kraj do wysyłki
i

wpisad podany
ID dystrybutora

oraz
Hasło, 

które podałeś przy 
rejestracji. Proszę 

kliknąd na

Zaloguj się.



GOS EU – Nowe 
zamówienie

Witamy na naszej 
stronie sklepu!

Po zalogowaniu możesz 
od razu wybrad

nowe zamówienie .

Dodatkowo wszystkie 
oferty i nowości w 

miesiącu są widoczne na 
pierwszy rzut oka.



GOS EU - Nawigacja

Prosta nawigacja:

-Nowe zamówienie
-Moje zamówienie

-Ustawienia
- Wyjście

-Zasady sprzedaży
-Warunki dostawy

-Kontakt



GOS EU – Nowe 
zamówienie

Nawigacja

Orientacja

Numer umowy

Dodaj produkty

Wyjaśnienie

Aktualne informacje



GOS EU – Wybierz 
produkty

Bardzo przyjazny dla 
użytkownika:

Bardzo łatwo dodawad 
produkty do koszyka, 

należy określid ilośd lub 
dokonad zmian.



GOS EU – Nowy zakup
Linia graficzna o 

aktualnym zakupie.

Informacja
o punktach CV.

Dystrybutor może 
wybrad pomiędzy
zakupem na Split 

Booster a zakupem 
bez Split Boostera.

CV w bieżącym 
miesiącu.



GOS EU - Koszyk

Wyświetla wszystkie 
ważne informacje:

Split Booster (t/n)
Produkty

Ilośd
CV

Cena całkowita(€)
Dostępne gratisowe CV



GOS EU - Koszyk

Jeżeli niektóre warunki 
nie są spełnione w 

sklepie internetowym 
wyświetli się komunikat 

z przyczyną.

Na przykładzie: 
dystrybutor nie ma 

wybranych produktów 
gratisowych za 115 CV 
(zakup Split  Boostera).



GOS EU - Koszyk

Zawartośd koszyka z 
produktami 
gratisowymi

“Zapisz“ wiadomośd



GOS EU – Zamówienie 
grupowe

Do zamówienia 
grupowego wprowadzid 
kolejny numer umowy, a 

następnie dodaj 
produkty.

Następni kliknij
Wyślij zamówienie



GOS EU – Informacje o 
zamówieniu

Wyświetl zamówienie:

Wszystkie ważne 
informacje są 

widoczne na pierwszy 
rzut oka. Tutaj można

usunąd
lub zmodyfikowad

zamówienia.

Jeśli jesteś gotowy
przejdź do

Prześlij zamówienie. 



GOS EU – Usuo zamówienie

Kliknij na X aby usunąd 
zamówienie. System 

poprosi dystrybutora o 
potwierdzenie.

Następnie: Prześlij 
zamówienie



GOS EU – Dostawa

Przejście na 
„Dostawę"

Wypełnij szczegóły 
dostawy i zaakceptuj 

warunki. Dane, które są 
znane  już zostały 

wypełnione. Wszystkie 
pola są wyjaśnione.



GOS EU - Potwierdzenie

Potwierdzenie
numeru zamówienia
i wszystkie szczegóły 

zamówienia
zostały wyświetlone. 
Z tego miejsca klient 

może zapłacid
za zamówienie.



GOS – E-mailowe
potwierdzenie

E-mail potwierdzający 
zamówienie jest 

wysyłany na podany 
przez dystrybutora 

adres e-mail. 



GOS EU - Płatność
Obecnie oferujemy 3 

metody płatności:

1. Karta kredytowa
(VISA lub 
MasterCard)

2. Przelew bankowy

3. PayPal



Płatnośd przelewem 
bankowym należy 

dokonad na jedno z 
podanych kont:

W przypadku 
płatności w systemie 

PayPal należy 
postępowad zgodnie 

z instrukcjami 
wyświetlanymi w 

sklepie 
internetowym.

GOS EU - Płatność



GOS EU – Moje 
zamówienia

Nawigacja
Moje zamówienia

- Zobacz zamówienia
- Anuluj zamówienia
- Opład zamówienia

Został wyświetlony 
aktualny stan 
zamówienia.



GOS EU – Ustawienia

Nawigacja: 
Ustawienia

Można zmienid hasło 
lub adres e-mail



Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się proszę z działem 
obsługi klienta GOS EU na e-mail support@vienna.vipgpl.com lub
cs@vienna.vipgpl.com, telefonicznie 0043223276203 i przez skype
(Vision.Webshop).

Możesz także złożyd zamówienie przez telefon dzwoniąc do Vision w 
swoim kraju lub dzwoniąc do GOS EU w Austrii: 0043223276203.

Nasi operatorzy chętnie przyjmują zamówienia telefoniczne.
Chętnie doradza Ci w języku niemieckim, angielskim, hiszpaoskim, 
rumuoskim i rosyjskim.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!

GOS EU


