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Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Vision oraz sposób składania 

zamówień w sklepie internetowym. 

UWAGA! Podpisanie licencji umożliwiającej zakup produktów po cenach 

hurtowych jest bezpłatne i niezobowiązujące! 

Oferta przeznaczona jest dla osób, które chcą uzyskać do 30% rabatu na zakup 

produktów Vision i dokonywać zakupów bezpośrednio od producenta w cenach 

hurtowych! Na stronie www.vision.sklep.pl możecie Państwo zarejestrować się w 

firmie Vision IPG (licencja) i dzięki temu kupować produkty po cenie hurtowej już od 

pierwszego zamówienia! 

Aby zarejestrować się w firmie Vision należy być osobą pełnoletnią. 

Jednorazowy zakup nie może być mniejszy niż ok. 550 PLN. 

Przy zakupie na wyższe kwoty otrzymacie Państwo dodatkowe prezenty.  Szczegóły 
aktualnych promocji dostępne są na stronie: www.vision.sklep.pl/aktualne-promocje.html 

 
 

1) Formularz rejestracji w firmie 

Wypełnicie Państwo formularz rejestracji na stronie www.vipg.org/kontrakt 

WAŻNE! Formularz prosimy wypełnić wyłącznie znakami z alfabetu 
angielskiego.  NIE UŻYWAMY POLSKICH LITER ! (takich jak: ą, ś, ć, ń, ó itd.) 
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Po poprawnym wpisaniu wszystkich danych i wysłaniu formularza, pod formularzem pokaże 

się informacja o akceptacji (klikamy OK tylko jeden raz!): 

 

Po akceptacji (kliknięciu przycisku OK) pokaże się informacja o przyjęciu danych do systemu. 

Numer ECV-XXXXXX jest Państwa osobistym numerem ID na podstawie którego będą 

dokonywać Państwo zakupów w hurtowni 
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2) Numery kont i adres hurtowni: 

 

Vision Polska Sp. z o.o. 

ul. Czerniakowska 131 

00-720 Warszawa 

Numer konta: 63 1160 2202 0000 0001 7632 7240 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, zamówienie z dnia ………… 

 

Telefony: 

W sprawie podpisanego kontraktu poprzez www.vipg.org/kontrakt:  

+48 501 207 467 

+48 91 881 47 47 (dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00) 

biuro@vipg.org 

 

W sprawie zamówienia, tel. do hurtowni: 

tel.  +48 22 55 88 999 

fax. +48 22 55 88 998 
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