
KROK 1
WEJDŹ NA SKLEP.PGG.PL

KROK 2
REJESTRACJA

KROK 3
UZUPEŁNIENIE DANYCH
Przejdź do swojego profilu przez najechanie myszką na swój adres e-mail w prawym, górnym rogu.
Następnie kliknij "Profil". Wyświetli się strona profilu. Aby uzupełnić swoje dane, kliknij w szary przycisk 
"ZMIEŃ DANE". Uzupełnij dane teleadresowe, numer rachunku bankowego, z którego będziesz robił wpłatę, 
oraz numer PESEL. W większości przypadków adres spalania jest taki sam jak adres zamieszkania. Uwaga 
na literówki! Po zapisaniu danych pola podświetlą się na szaro i ich zmiana będzie możliwa jedynie przez 
formularz zmiany danych (patrz: drugi obrazek pod spodem).

Wpisz swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz ustal hasło. W Twoim przypadku status prawny to osoba 
fizyczna. Osoby prawne, firmy i organizacje nie mogą na dzień dzisiejszy kupić węgla w sklepie 
internetowym PGG. Zaznacz stosowne zgody i utwórz konto. Uwaga - zwróć uwagę na poprawność 
podawanych danych - nie będzie można ich później zmienić.

ZAKUP WĘGLA Z ODBIOREM NA 
SKŁADZIE KDW

KROK PO KROKU

PW SANCO

KROK 4
WGRANIE DEKLARACJI CEEB

KROK 5
ZAKUPY

KROK 6
KOSZYK, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ
Jeśli udało Ci się dodać towar do koszyka, to  'jesteśmy w domu'. Możesz dokończyć zakup do północy.
Aby odebrać towar u KDW, wybierz opcję "Odbieram u Kwalifikowanego Dostawcy Węgla" w szczegółach 
odbioru, wybierz swoje województwo, a później odnajdź z listy skład, do którego masz najbliżej.
Możesz również sprawdzić ceny transportu na okolicznych składach i wybrać opcję, która najlepiej Ci 
pasuje. Pamiętaj tylko, że cena obejmuje koszt transportu z kopalni PGG na skład KDW. Ewentualny 
transport węgla pod sam dom będzie się wiązał z dodatkową opłatą. 

My, rzecz jasna, polecamy odbiór na naszym składzie w Orłach :)

Deklaracja CEEB, czyli tzw. "deklaracja piecowa" musi zostać przesłana na serwery PGG jeszcze przed 
zakupem. Na stronie 'ZMIEŃ DANE', na której byłeś przed chwilą, przejdź do zakładki "Dokumenty" i 
przeciągnij plik z deklaracją CEEB w odpowiednie miejsce.

Przed Tobą najtrudniejsza część całego procesu, czyli sam zakup węgla.
Sesje sprzedażowe odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16:00. Polecamy zalogować się nawet 1,5 
godziny wcześniej.
Gdy towar pojawia się na stronie, zainteresowanie jest tak ogromne, że do sklepu praktycznie nie da się 
dostać. A jednak na każdą sesję przypada określona liczba szczęśliwców, którym udaje się kupić węgiel do 
swojego domu. Nie ma rady, jeśli chcesz kupić węgiel w sklepie PGG, trzeba klikać i liczyć na łut szczęścia. 
Bardzo przydatna strona: sprawdzwegiel.pl pokazuje na bieżąco stany magazynowe sklepu - możesz 
sprawdzić, czy sortyment, który Cię interesuje jest już (albo jeszcze) dostępny.
Gdy towar będzie dostępny, możesz wrzucić go do koszyka prosto ze strony głównej - patrz: obrazek niżej.

dodaj do 
koszyka

zamówienia: sklep.pgg.pl

e-mail: orlysanco@o2.pl

tel. 600810661


