
Pierwsze kroki w panelu B2B Mewa24.pl :

Proces     rejestracji:  

Prosimy udać się pod podany adres, pod którym bezpośrednio będą mogli Państwo dokonać
rejestracji do naszego panelu B2B:

https://mewa24.pl/b2b-customer-create

lub wejść na naszą stronę https://mewa24.pl/, gdzie w prawym górnym rogu znajduję się
ikona „KLIENT B2B” i przejść przez proces rejestracji.

Jeśli założyli Państwo konto wcześniej, należy zalogować się po wejściu w ikonkę „Zaloguj
się”.

W celu założenia konta należy wypełnić formularz, robimy to tylko raz. Kiedy podane 
zostaną wszystkie wymagane dane (które będą użyte do wystawienia faktury, wysyłania
numerów nadania) prosimy kliknąć przycisk „ZAPISZ” znajdującego się na końcu 
formularzu.

https://mewa24.pl/b2b-customer-create
https://mewa24.pl/


Na podanego podczas rejestracji maila otrzymają Państwo wiadomość od nas z 
potwierdzeniem utworzenia konta klienta, po jego akceptacji będą mogli Państwo złożyć
pierwsze zamówienia w panelu B2B.

Proces     składania     zamówień:  

Jeśli posiadają już Państwo aktywne konto na naszym panelu należy zalogować się poprzez
kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony.

Po zalogowaniu się na panel B2B, znajdą Państwo zakładki z podstawowymi danymi
dotyczącymi Państwa konta, historią zamówień oraz faktury.



Aby złożyć zamówienie należy wyszukać intersującego nas produktu, wybrać jego rozmiar
oraz kolor, zaznaczyć ilość jaką potrzebujemy i dodać do koszyka.

Można od razu przejść do finalizacji zamówienia lub kontynuować zakupy dodając kolejne
produkty do koszyka.

Po dodaniu wszystkich interesujących nas produktów do koszyka należy przejść do realizacji
zamówienia. System ponownie wyświetli nam zawartość koszyka, należy sprawdzić czy 
wszystkie produkty, ich rozmiar, kolor oraz ilość się zgadzają – jeżeli wszystkie dane się 
zgadzają należy potwierdzić i przejść do realizacji zamówienia.



Po przejściu do koszyka prosimy podać dane do wysyłki zamówienia. Jeżeli adres klienta 
docelowego różni się od adresu podanego podczas rejestracji konta, należy dodać nowy adres
dostawy i kliknąć przycisk „DALEJ”.

W kolejnym kroku należy wybrać sposób dostawy oraz przejść do wyboru płatności.



Jeśli wszystko się zgadza, należy zaznaczyć zgodę i kliknąć przycisk „ZŁÓŻ
ZAMÓWIENIE”.

Kiedy państwa zamówienie będzie spakowane i wysłane, otrzymają Państwo e-mail z fakturą
sprzedaży oraz numerem przewozowym.

Jeśli będą Państwo mieli pytania odnośnie zamówienia czy danego produktu prosimy o
kontakt mailowy lub telefoniczny.
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