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Jak kupić e-prenumeratę  
tygodnika Sieci?
1.   Wejdź na stronę ofertową e-prenumeraty

2.   Wybierz ofertę e-prenumeraty

3.   Zaloguj się, lub

4.   Zarejestruj się

5.   Zapłać i zamów

6.   Pobierz swoje e-wydania
Jeśli jesteś już naszym prenumeratorem, a chcesz zrobić prezent w postaci e-prenumeraty tygodnika Sieci dla swojej rodziny, 
przyjaciół, znajomych, najbliższych napisz do e-prenumerata@fratria.pl a prześlemy Ci dodatkową instrukcję.
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1.   WeJdź na stronę ofertoWą e-prenumeraty

1.   wpisując w swoją przeglądarkę Sieć Przyjaciół

2.    lub wpisując w przeglądarkę dokładny adres 
https://siec.wpolityce.pl/oferta

3.    lub kliknij w reklamę e- prenumeraty tygodnika Sieci  
na portalu wPolityce.pl
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2.   Wybierz ofertę e-prenumeraty
klikaJąc pod Wybraną ofertą W „kup teraz”

po kliknięciu poJaWi ci się okno do
zalogowania lub zarejeStrowania,
które Jest niezbędne do zakupu
e-prenumeraty

Kliknij pod
najwygodniejszą  
dla Ciebie ofertą
w „kup teraz”
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3.   zaloguJ się
Jeśli masz konto na portalu Wpolityce.pl lub na
Wgospodarce.pl zaloguJ się na stronie „konto czytelnika”

Wpisz swój adres email

Wpisz swoje hasło

Kliknij i zaloguj się

Jeśli nie pamiętasz hasła patrz poniżej



Sieć Przyjaciół

5 / 10 www.SiecPrzyjaciol.pl

3.a   Jak odzyskać hasło

Jeśli nie pamiętasz 
swojego hasła, lub  
nie pamiętasz, którym 
adresem email się 
zarejestrowałeś, kliknij  
w „nie pamiętam 
hasła”

1.

Wpisz swój adres email.  
System sprawdzi czy na 
ten adres założone jest 
konto i wyśle e-mail  
z linkiem do zmiany hasła

2.

3. Kliknij w link  
do zmiany hasła  
i zmień hasło

3.

uwaga! E-mail może znajdować się w skrzynce z wiadomościami niechcianymi typu Spam
!
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4.a   zareJestruJ się
stwórz nazwę użytkownika. Nazwa 
użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry 
oraz wymienione znaki specjalne: . _ + -  
Nazwa użytkownika nie może być adresem 
email i nie może zawierać spacji

hasło nie może być podobne do nazwy 
użytkownika i adresu email oraz nie może być 
powszechnie używanym hasłem. Hasło musi 
zawierać co najmniej 8 znaków. Hasło nie może 
składać się tylko z cyfr. Poniżej powtórz hasło

zaznacz zgody po zapoznaniu się z regulaminem

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól,  
kliknij „zarejestruj się”

Kliknij w „załóż nowe konto”

Wpisz swój adres e-mail1.

2.

Jeśli nie masz konta
na portalu 
wpolityce.pl
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4.b   zareJestruJ się

Po zarejestrowaniu koniecznie 
przejdź do swojej skrzynki poczty 
elektronicznej, której adres został 
podany podczas rejestracji.  
I znajdź wiadomość z tytułem 
rejestracja konta czytelnika

1.
uwaga! E-mail może 
znajdować się w skrzynce 
z wiadomościami 
niechcianymi typu Spam

!

Kliknij w link
aktywacyjny

2.
zaloguj się zgodnie 
z danymi podanymi 
podczas rejestracji
i przejdź do płatności  
za wybraną ofertę  
e-prenumeraty

3.

uWaga! kliknij na Swojej poczcie 
W link aktyWacyJny „konta czytelnika”
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Wybierz formę płatności:
autoodnawialną z cyklicznymi 
płatnościami, lub Jednorazową, 
przy tej płatności będziesz musiał 
pamiętać o przedłużeniu subskrypcji.

5.   zamóW i zapłać

Wybierając subskrypcję 
autoodnawialną zapłać kartą.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, 
zaznacz „Jestem przedsiębiorcą” i wypełnij 
prawidłowo dane do wystawienia faktury:  
Nazwę firmy, dokładny adres i NIP.

Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu 
regulaminu kliknij w „zamawiam i płacę”, 
przejdziesz na stronę swojego banku.  
Na swój adres email dostaniesz potwierdzenie 
swojej transakcji. Jeżeli chcesz aby 
subskrypcja rozpoczęła się w dniu 
płatności zaznacz odpowiednią zgodę.

Wybierz miejsce stałego pobytu.
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6.   pobierz Swoje wydania Po otrzymaniu na swój  
email potwierdzenia  
zamówienia, przejdź  
na swoje konto czytelnika.
https://siec.wpolityce.pl/ lub
www.konto.wpolityce.pl

1.

Wejdź na „moje wydania”
2.

Wybierz tytuł
3.

I pobierz interesujący Cię
numer w formacie PDF

4.
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dziękuJemy, 
że Jesteś z nami!


