
Instrukcja użytkownika 
Hurtowni internetowej 





Po otrzymaniu wiadomości o pozytywnej weryfikacji klienta przez biuro  
Obsługi Klienta Altom, w celu rozpoczęcia zakupów należy wejść na stronę 
E-hurtowni ( www.hurt.altom.pl ). 
Następnie zalogować się do swojego konta, klikając ikonę Zaloguj się w 
górnej części strony: 

http://www.hurt.altom.pl/


Na stronie logowania należy wpisać swój login (adres e-mail) i hasło, które 
zostało użyte przy rejestracji konta:



Po zalogowaniu system przeniesie nas na 
stronę główną hurtowni i będzie można 
realizować zamówienia. 
Na stronie głównej klient może wybierać 
produkty spośród określonych kategorii 
produktów w górnym menu lub klikając 
bezpośrednio w banery promocyjne, 
kierujące do danej promocji tematycznej. 



Produkty można również wyszukiwać za pomocą dostępnej na wszystkich stronach 
e-hurtowni wyszukiwarki. Produkty można wyszukiwać na kilka sposobów: 

•wpisując nazwę produktu/kolekcji lub markę
•wpisując numer indeks produktu 
•wpisując kod EAN produktu



Po znalezieniu intersującego 
nas produktu i po kliknięciu w 
niego, zostaniemy przeniesieni 
do karty produktu, która jest 
uniwersalna w całej e-hurtowni. 
Zawiera ona podstawowe 
informacje o produkcie jak 
również daje możliwość jego 
zamówienia.



Interesujące nas produkty, 
wybieramy klikając guzik Dodaj 
Do Koszyka. 



O tym, że wybrany produkt 
został dodany do naszego 
koszyka, poinformuje nas 
stosowny komunikat oraz liczba 
1 (zmienna w zależności od 
ilości produktów) przy ikonie 
Mój Koszyk w górnym pasku 
menu.



Po wybraniu pierwszego produktu, możemy kontynuować dalej zakupy, lub je sfinalizować.
W tym celu, klikamy ikonę Mój Koszyk. System przeniesie nas na podstronę naszego 
zamówienia. 
Jeśli widoczne w Koszyku informacje są prawidłowe – klikamy Przejdź do zamówienia.



System przeniesie nas na stronę zamówienia gdzie możemy wybrać rodzaj dokumentu 
rozliczenia zamówienia, wpisać uwagi i sprawdzić poprawność adresu dostawy.
Jeśli wszystko się zgadza – klikamy guzik Złóż Zamówienie. 



O tym że zamówienie zostało złożone pomyślnie, poinformuje nas stosowny komunikat jak 
również wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, wysłana na adres podany przy 
rejestracji konta. 



Potwierdzenia zamówienia wysyłane są automatycznie na adresy e-mail podane podczas 
rejestracji i zawierają najważniejsze informację dotyczące zamówienia. 



Złożone zamówienia możemy sprawdzić, klikając ikonę Zamówienia w górnym pasku menu. Z 
karty zamówienia dowiemy się jaki jest bieżący status poszczególnych zamówień.
Klikając w odpowiednią ikonę, możemy również sprawdzić szczegóły każdego zamówienia.  



Po kliknięciu w Zobacz Szczegóły, będziemy mogli sprawdzić jakie produkty wchodzą w skład 
poszczególnych zamówień. 



E-hurtownia w górnym pasku menu posiada również, kategorię Płatności. Po kliknięciu w nią, 
będziemy mogli sprawdzić wszystkie bieżące jak również zaległe dokumenty płatności, 
wystawione do złożonych zamówień. 
Listę dokumentów przejrzeć możemy klikając w guzik Wyświetl Listę. 



Z dowolnego miejsca w e-hurtowni – zawsze możemy wrócić na stronę główną klikając logo 
Altom. 
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