
Wchodzisz na stronę https://annadebicka.mymonat.com 

 

 

Klikasz i wyskakuje okno 

 

 

Wybierasz „zarejestruj się jako VIP”, wskakuje okno, gdzie przechodzisz do swojego zamówienia. Są 

u góry wyświetlone etapy rejestracji (od 1 do 5), po prawej wskakuje jednorazowa opłata VIP, po 

lewej jest pole wyboru kosmetyków (tutaj możesz nic nie klikać to masz możliwość przejrzenia 

wszystkich dostępnych kosmetyków) 

https://annadebicka.mymonat.com/


 

 

Zaczynasz wybierać kosmetyki i dodajesz je do koszyka – jako VIP od ręki masz 15% zniżki, jeśli dodasz 

kolejny kosmetyk możesz osiągnąć 25% zniżki 

Startujesz, załóżmy od szamponu: 

 

 

 

 



Dokonujesz wyboru szamponu i dodajesz do koszyka (pojawia się on koszu po prawej stronie) 

 

 

Potem w ten sam sposób wybierasz odżywkę: 

 

 

Tutaj wybierasz również gratisowy kosmetyk o wartości 100zł (każdego miesiąca jest inny dodawany 

do każdego zamówienia i czasami są z opcją wyboru), o każdym produkcie możesz poczytać klikając na 

niego (wskakuje informacja o produkcie, jak używać jakie ma składniki) 

 



 

 

Sprawdzamy koszyk, jak wszystko jest dobrze, klikamy dalej i przechodzimy do drugiego etapu naszego 

zamówienia „Flexship” 

 

 

Flexship jest to zamówienie zwane elastycznym, które planujemy zrealizować. Można tutaj ustawić 

kolejny zestaw takich samych kosmetyków lub inne, które planuje się zamówić. Elastyczne dlatego, że 

możemy je modyfikować na każdym etapie (na przykład kiedy wejdzie świetna promocja dl VIP, a 

bywają takie czasami 2x w miesiącu) oraz zmieniać datę realizacji odwlekając kolejne zamówienie 

nawet o rok. 



Tutaj ustawiamy kosmetyki, które nas interesują – ja wybrałam kolejny zestaw szamponu i odżywki, 

zamówienie pojawia się pod zamówieniem ogólnym jako suma częściowa Flexship: 

 

Następnie u dołu prawej strony klikamy DALEJ i przechodzimy do trzeciego etapu naszej przygody 

„DANE OSOBOWE”: 

 

Uzupełniamy imię i nazwisko, datę urodzenia (najlepiej prawdziwą ponieważ są prezenty urodzinowe), 

adres e-mail i numer telefonu (potrzebne do kontaktu w sprawie przesyłek), następnie nadajemy sobie 

login (nazwa użytkownika) i podajemy hasło (x2), które należy zapamiętać ponieważ służą do 

logowania w systemie (na potrzeby kolejnych zamówień lub zmiany flexship). Hasło musi składać się z 



co najmniej 7 znaków i zawierać jedną cyfrę, jedną małą i dużą literę oraz znak specjalny (?@#$%). 

Jeżeli cofniemy się do poprzednich etapów – to hasło należy ponownie wpisać. Jak uzupełnimy te dane 

klikamy DALEJ w prawym dolnym rogu i wyskakuje okno z potwierdzeniem Twojego sponsora, które 

potwierdzasz: 

 

Przechodzisz to etapu czwartego „ROZLICZENIE I SUBSKRYPCJA”, gdzie wprowadzasz dane do płatności 

oraz adres do dostawy, który nie musi być zgodny z adresem zamieszkania (adres wprowadzamy bez 

„/” zamiast tego podajemy m.1 np. 89a m.1). Kurierzy pracują w godzinach dopołudniowych, dlatego 

można podać adres dostawy do pracy lub najbliższej rodziny przebywającej często w domu. 

 

Po uzupełnieniu danych klikasz DALEJ w prawym dolnym rogu i przechodzisz od etapu końcowego 

„WERYFIKACJA I POTWIERDZENIE”, gdzie potwierdzasz dane produktów (czy się wszystko zgadza w 

koszyku) oraz na samym dole strony potwierdza się zakup kartą podając kod CVV. Jeśli wszystko 

uzupełnione to w prawym dolnym rogu klikamy WYŚLIJ. 



 

 

 

 

W tym momencie stajesz się szczęśliwym klientem VIP  


