WPISYWANIE KODU RABATOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO KONTA KLIENTA
1. Proszę zalogować się na swoje konto klienta w sklepie www.pearson.eduksiazka.pl

2. Proszę kliknąć 1 raz na nazwę swojego loginu – otworzy się menu związane z
ustawieniami konta.

3. Z rozwijanego menu proszę wybrać Promocje, wprowadzić otrzymany kod rabatowy w
pole „Wprowadź kod” oraz zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.

4. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu klient otrzymuje dostęp do promocji. Katalogi
zawierające promocyjne tytuły widoczne są w górnej części strony głównej

5. Dokonując zakupów można jednocześnie wybierać towar z działów promocyjnych-

oznaczonych jako „50% off PLS” jak i standardowych. Wszystkie publikacje można
zgromadzić w jednym koszyku i otrzymać za jednorazową dostawą.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA I AKTYWACJA KODU
1. Proszę wejść na stronę www.pearson.eduksiazka.pl , na stronie głównej wybrać
„Zarejestruj się”.

2. Proszę o wpisanie swoich danych osobowych. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
W trakcie wpisywania danych w miejscu Kod Promocyjny proszę wpisać otrzymany
kod rabatowy.

3. Po prawidłowym wpisaniu i zatwierdzeniu wszystkich danych na adres email zostanie
wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Aby ją zakończyć proszę postępować
zgodnie z instrukcjami w liście.
4. Po prawidłowym założeniu konta klient automatycznie otrzyma dostęp do promocji.
Katalogi zawierające promocyjne tytuły widoczne są w górnej części strony głównej.

5. Dokonując zakupów można jednocześnie wybierać towar z działów promocyjnychoznaczonych jako „50% off PLS” jak i standardowych. Wszystkie publikacje można
zgromadzić w jednym koszyku i otrzymać za jednorazową dostawą.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
1. W celu złożenia zamówienia wejdź na stronę sklepu pearson.eduksiazka.pl zarejestruj
się, aktywuj konto i zaloguj na swoim koncie. Następnie aktywuj kod rabatowy zgodnie
z powyższą instrukcją.
2. Publikacje objęte promocją będą widoczne w dwóch wariantach:

3. Aby zamówić materiały dla lektora należy wybrać publikację oznaczoną „50% off PLS”
Pamiętaj, że możesz zamówić maksymalnie 3 egzemplarze danego komponentu.
4. W przypadku chęci zamówienia większej ilości egzemplarzy do koszyka należy dodać
komponent bez oznaczenia„50% off PLS”. Rabat naliczy się zgodnie z zasadami
obwiązującym na stronie pearson.eduksiazka.pl w zależności od wartości zamówienia:
 Kwota powyżej 500 zł- 10%;
 Kwota powyżej 1000 zł- 15%.

5. W celu finalizacji zamówienia postępuj zgodnie z kolejnymi krokami. Na adres mailowy
otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego unikalnym numerem.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

