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Jan Mobilny na zakupach
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• czym jest sprzedaż elektroniczna 
• jakie są prawa osób korzystających z zakupów na odległość
• jakie są formy płatności 
• obsługi aplikacji E-obuwie i Allegro
• krytycznego podejścia do zakupów w Internecie
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Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Organizacja zajęć :
Pierwsza godzina:

• wstęp teoretyczny (handel w Internecie, prawa konsumenta, 
metody płatności, aplikacja sklepu E-obuwie)

• zadanie 
• omówienie zadania 
• dyskusja 

Przerwa (15-20 minut)

Druga godzina: 
• wstęp teoretyczny (aplikacja 

i strona Allegro)
• zadania
• omówienie zadań
• dyskusja
• podsumowanie
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Czy kiedykolwiek kupiliście 
coś w Internecie?
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Podstawowe formy e-sprzedaży
• sklep internetowy - umożliwia sprzedaż i kupno produktów 

przez Internet; działa komercyjnie; na ogół proponuje ofertę 
jednego podmiotu (np. CCC). 

• platforma handlowa – działa jak sklep internetowy, ale 
gromadzi oferty wielu podmiotów (np. Showroom). 

• serwis aukcyjny – forma handlu elektronicznego, w której 
użytkownicy licytują oferowane  rzeczy (np. Allegro)

• porównywarka cenowa – narzędzie umożliwia porównanie cen 
produktów w różnych sklepach internetowych; prowadzi do 
poszczególnych sklepów (np. Ceneo). 



7/30

Prawa konsumenta przy zakupach na odległość
• kupowanie w Internecie od sprzedawcy profesjonalnego (działalność 

gospodarcza) może być wygodniejsze, a  nawet bezpieczniejsze od 
zakupów w sklepie stacjonarnym 

• największym plusem zakupów przez Internet jest bezwzględna 
możliwość zwrotu zakupu w ciągu 14 dni bez podania przyczyn

• niektórzy sprzedający jeszcze wydłużają ten czas
• od zasady zwrotu towarów w Internecie są nieliczne wyjątki (np. 

rozpakowane płyty z muzyką, filmami lub gry)
• niektóre sklepy stacjonarne dają możliwość zwrotu, ale nie mają takiego 

obowiązku
• Uwaga! Jeżeli kupujemy przez serwis aukcyjny lub ogłoszeniowy od 

osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to prawo zwrotu 
nam nie przysługuje!
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Możliwości płatności  
przy zakupach na odległość

• przelew - użytkownik na maila otrzymuje dane i za 
pośrednictwem swojego banku dokonuje przelewu na 
wskazane konto

• szybki przelew - użytkownik od razu przekierowywany jest do 
banku i może dokonać transakcji

• karta kredytowa - środki są pobierane z konta po 
wprowadzeniu danych karty

• płatność przy odbiorze - możliwa tylko przy niektórych opcjach 
dostawy, klient płaci przy otrzymaniu przesyłki
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Instalacja i użytkowanie aplikacji sklepu 
internetowego E-obuwie
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W sklepie Play wpisujemy 
w wyszukiwarkę: obuwie.

Wybieramy z podpowiedzi 
„e-obuwie”, a następnie klikamy 

w aplikację.

Wybieramy ZAINSTALUJ. Czekamy 
aż aplikacja zostanie pobrana 

i zainstalowana na naszym 
smartfonie.
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Po zainstalowaniu wybieram 
OTWÓRZ.

Na kolejnej stronie mamy możliwość 
zarejestrowania się lub zalogowania 

jeżeli już byliśmy zarejestrowani. 
Możemy też przeglądać aplikację bez 

zalogowania. 
Jeżeli jednak będziemy chcieli zrobić 
zakupy to rejestracja i zalogowanie 

będą konieczne.  

Na początku aplikacja podpowiada 
nam wybór podstawowych informacji 

pomagających wyszukać właściwy 
produkt. 

Nasz wybór zaznaczymy klikając we 
właściwą ikonę i wpisując rozmiar 

jakiego szukamy.   
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Jak  w wielu aplikacjach pojawi 
się informacja o tak zwanych 
ciasteczkach lub podobnych 
działaniach polegających na 
gromadzeniu i przetwarzaniu 

naszych danych jakie udostępniamy.  

Na głównej stronie aplikacji 
znajdziemy ikony, które zachęcają 

nas do wyszukiwania w sposób jaki 
proponuje sprzedawca podsuwając 

nam różne produkty.  

Wybierając WYSZUKAJ możemy 
przenieść się na stronę z głównymi 

kategoriami.
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Po wybraniu jednej z kategorii -  na 
przykład DZIECIĘCE - możemy 

zawęzić dalsze wyszukiwanie do 
produktów dla dziewczynek lub 

chłopców.

a po wybraniu kategorii możemy 
przeglądać kolejne produkty.

Taki wybór możemy kolejno zawęzić 
poprzez zastosowanie filtrów na 
przykład ograniczając cenę przy 

użyciu suwaka na ekranie.
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Możemy też ograniczyć wyszukiwanie do 
wybranego producenta, rozmiar i koloru.
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Filtry możemy zaakceptować, 
jeśli chcemy ich użyć lub usunąć 
i wtedy wrócimy do szerszego 

wyszukiwania.

Jeżeli wybraliśmy szereg filtrów 
to zobaczymy ograniczoną listę 

produktów - w tym przykładzie tylko 
dwa modele butów spełniły podane 

podczas filtrowania kryteria. 

Po wybraniu konkretnego modelu 
możemy obejrzeć szereg zdjęć 

w różnych ujęciach. 
 



16/30

Klikając przycisk DODAJ do koszyka 
wybieramy produkt, który będzie czekał 

finalizację transakcji. 
Możemy wrócić do wyszukiwania kolejnego 

produktu w tym sklepie lub przejść do 
wyboru sposobu dostawy i zapłaty za towar. 

Robimy to klikając na ikonę KOSZYK 
i zostajemy przeniesieni na stronę KOSZYKA.

Musimy podać swoje podstawowe dane i dane do 
kontaktu czyli adres e-mail i numer telefonu. 

To ważne, bo dzięki temu sklep może nasz 
informować o losach naszego zamówienia.

Jeżeli byliśmy w tym sklepie zarejestrowani to 
możemy się zalogować, a wtedy już nie będziemy 

Po podaniu swoich danych 
możemy wybrać sposób 

dostawy z listy oferowanej 
przez sklep. Czasem nie 
ma możliwości wyboru 

bezpłatnej dostawy, więc jej 
koszty zostaną doliczone do 

naszej płatności. 
 

kolejny raz wpisywać 
danych. 

Jeżeli planujemy 
w przyszłości robić w tym 

sklepie zakupy to można się 
zarejestrować. 

W niektórych sklepach nie 
można zrobić zakupów bez 

rejestracji. 
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Wybór sposobu dostawy jest 
powiązany z metodą płatności. Np. 
gdy decydujemy się na paczkomat, 
nie będziemy mogli zapłacić przy 

odbiorze. Opcji mamy kilka.

W tym przykładzie wybrana 
jest płatność przy pomocy 

karty kredytowej.
Po zaakceptowaniu w oknie 

podsumowującym nasze 
zamówienie przycisku 
ZAMAWIAM I PŁACĘ 

zostaniemy przekierowani 
na stronę jednej z firm 

obsługujących płatności.

 

W tym przykładzie jest to 
PayU, ale jest wiele innych firm 

i obsługujących płatności sklepów 
internetowych poprzez akceptację 

kart lub przelewów z konta 
bankowego. 

Wyglądy ich stron będą się trochę 
różnić, ale zasady płatności kartą 

będą bardzo podobne. 
Musimy podać numer karty, datę 
jej ważności oraz kod CVV, który 
jest podany na odwrocie karty. 

W tym przykładzie imię i nazwisko 
posiadacza karty musi być takie 

jak podaliśmy wcześniej. 
W niektórych sklepach trzeba 

w tym miejscu podać imię 
i nazwisko posiadacza karty. 

Po dokonaniu zapłaty pozostaje 
czekać na przesyłkę.
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Zadanie

1. Znajdź w aplikacji E-obuwie czerwone szpilki w rozmiarze 37, 
w cenie nie wyższej niż 200 zł. 

2. Sprawdź w porównywarce Ceneo czy możesz gdzieś znaleźć 
ten model butów taniej. 



19/30

Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Allegro
• łączy wiele możliwości sprzedaży elektronicznej 

 ▶ aukcje – kupujący licytują towar, ten kto zaproponuje 
najwyższą kwotę, po jej uiszczeniu otrzymuje produkt 

 ▶ sklep internetowy – zakupy analogicznie jak w innych 
sklepach; użytkownicy kupują produkty po ustalonych cenach 

• produkty na Allegro mogą wystawiać zarówno podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, jak i osoby prywatne

• handlować można rzeczami nowymi i używanymi 
• weryfikację kontrahentów umożliwia system komentarzy; po transakcji uczestnicy 

mogą ocenić sprzedającego/kupującego, dostawę i sam produkt 
• początkowo Allegro łączyły prywatnych użytkowników - zwykle kolekcjonerów 
• obecnie większość sprzedających to różnej wielkości firmy
• podstrona https://charytatywni.allegro.pl umożliwia wystawianie i licytowanie 

przedmiotów na rzecz organizacji pomocowych; wystawcy darują przedmioty na 
licytację, a licytujący wpłacają pieniądze na rzecz organizacji
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Instalacja i użytkowanie aplikacji Allegro
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Aby zacząć kupować przez aplikację 
Allegro najpierw ją instalujemy na 

naszym smartfonie. 
 

Jeden z pierwszych ekranów jaki 
zobaczymy to zwykle informacja 

o nowościach w serwisie.
 

Na głównym ekranie możemy 
wybrać przeglądanie poprzez 

poszczególne kategorie - przewijany 
w bok pasek kategorii.
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Lub możemy przeglądać 
podpowiadane oferty przewijając 

ekran w dół .
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Liczba ofert jest naprawdę 
ogromna, więc najlepsze efekty daje 
wyszukiwanie poprzez słowa, hasła, 

nazwy produktów. 
Jeżeli zaczniemy wpisywać nazwę – 
np. huśtawka - system podpowiada 

nam kolejne hasła.
 

Po wybraniu z listy hasła „huśtawka 
ogrodowa” dostajemy cały szereg 
wyników.

Możemy ten wynik zawęzić 
poprzez wybór produktów 
oferowanych w wybranych 

kategoriach.
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Możemy zastosować 
filtrowanie na przykład 

dla naszej miejscowości, 
ale też różnych cech 

produktu.

Możemy oferty sortować - na 
przykład według ceny.

Kiedy klikniemy w wybrany 
produkt wyświetli nam się 

jego karta.
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Przesuwając zdjęcie produktu 
w prawo lub lewo możemy obejrzeć 
kolejne jego zdjęcia dodane przez 

sprzedającego.

Kiedy natomiast będziemy 
przesuwać nazwę produktów - 

w lewo lub w prawo -  to będą nam 
się pokazywać kolejne oferty z listy.
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Aby dokonać zakupu możemy wybrać 
KUP TERAZ lub DODAJ DO KOSZYKA. 

Aby kupować przez aplikację allegro trzeba się zarejestrować. 

Zakupy bez rejestracji są możliwe  
na stronie internetowej allegro.pl.
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Zadanie:

1. Znajdź w aplikacji Allegro używane dziecięce łóżeczko od 
sprzedawcy prywatnego. 

2. Sprawdź opinie o sprzedającym. 

3. Poszukaj podobnego produktu w serwisie ogłoszeniowym,  
np. OLX.
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Podsumowanie

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  

  



30/30

Dziękujemy
za uczestnictwo!


