
Zamówienia w panelu zamówień B2B 

Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o. 

1. Wejdź na stronę www.stomildystrybucja.pl. Kliknij w menu „B2B”. Widocz-

ny poniżej link „Sklep internetowy” kieruje do sklepu dla klientów detalicz-

nych. Tam nie należy się logować. 

 

2. Wybierz oddział, w którym dokonujesz zakupów.  

 

http://www.stomildystrybucja.pl/


3. Wprowadź swój login i hasło, kliknij „Zaloguj” 

 
Cykl logowania można skrócić wpisując w przeglądarce adres: 

http://xxx.stomildystrybucja.pl 

gdzie xxx to przypisany kontrahentowi oddział: 

bielsko, bogucin, debica, lub olsztynek 

Wpisanie tego adresu przeniesie użytkownika na stronę logowania jak na obraz-

ku powyżej. 

4.Wybierz główną grupę wyrobów – bezpośrednio z ekranu lub z rozwijanej li-

sty (wymaga potwierdzenia „Filtr”). 

 
 

http://xxx.stomildystrybucja.pl/


5. Wybierz podgrupę – bezpośrednio z ekranu lub z rozwijanej listy (wymaga 

potwierdzenia „Filtr”) 

 

6. W kolejnym oknie otwiera się lista dostępnych towarów z wybranej grupy.  

Wyroby domyślnie są posortowane wg nazw produktów. Pasy klinowe wy-

godnie jest posortować wg długości – sortowanie wg „Cecha”. 

Widoczna jest cena detaliczna netto, cena netto po zastosowaniu przypisanego 

odbiorcy rabatu i aktualny stan magazynowy. Wpisz żądane ilości wybranych 

towarów, potwierdź „do koszyka”. Za każdym razem w otwartym okienku 

wybierz „Kontynuuj zakupy – zamawiasz dalej lub „Pokaż koszyk” – koniec 

zamawiania. 

 



7. Sprawdź zamówienie, wprowadź ewentualne korekty. W okienku „Notatki i 

sugestie” można dopisać pasy, których nie znaleziono w sklepie. Oddział 

sprowadzi je w jak najkrótszym czasie. Kliknij „Potwierdzenie zamówienia” 

– zamówienie wysłane. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenia jego 

złożenia. 

 

8. Dziękujemy za złożenie zamówienia. Kliknij „Logout” 

 

9. Można skrócić drogę do zalogowania się w systemie zamówień. Ułatwi to 

umieszczenie na swoim pulpicie skrótu internetowego: 

http://xxx.stomildystrybucja.pl 

http://xxx.stomildystrybucja.pl/


gdzie xxx to: bielsko, bogucin, debica, lub olsztynek 

Kliknięcie na ten skrót przeniesie użytkownika bezpośrednio na stronę logo-

wania – pkt. 3 

10. Istnieje możliwość przejrzenia historii ostatnich zamówień. Na potwierdze-

niu, które automatycznie jest wysyłane na skrzynkę zamawiającego, znajduje 

się link „zobacz zamówienie w trybie online” (patrz rys. niżej). Po kliknięciu 

otworzy się przeglądarka z listą złożonych zamówień. Po podaniu swojego 

loginu i hasła można podejrzeć szczegóły złożonych w przeszłości zamówień. 

 

11. Zamówienia składamy w oddziale, w którym stale dokonujemy zakupów. 

Jeśli jednak w „swoim” oddziale brak jest poszukiwanego towaru, na ten sam 

login i hasło można zalogować się do sklepu w Bogucinie (magazyn central-

ny) dysponującego pełniejszym asortymentem i tam dokonać zamówienia. 

Można też skorzystać z plików z lokalizacją pasów w poszczególnych oddzia-

łach – do pobrania z okna logowania i wylogowania ze sklepu. 


