JAK WYKUPIĆ DOSTĘP DO TESTÓW
1. Aby wykupić dostęp do testów należy wejść na stronę www.ltesty.pl i kliknąć zakładkę
CENNIK.

2. W zakładce cennik znajdziesz 4 pakiety czasowe – kliknij przycisk KUP TERAZ przy
wybranym

przez

logowania/rejestracji.

Ciebie

pakiecie.

Zostaniesz

przekierowany

do

strony

3. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie wypełnij formularz po lewej
stronie, jeśli posiadasz – zaloguj się, by dokończyć zakup. Przy wypełnianiu
formularza należy zaakceptować Regulamin serwisu.

Po kliknięciu przycisku ZATWIERDŹ, pojawi się komunikat o złożeniu zamówienia.
Aby dokończyć zakup należy kliknąć przycisk ZAPŁAĆ.

4. Zostaniesz przekierowany do strony z wyborem płatności obsługiwanej przez system
Dotpay.
1. Jeśli wśród szybkich transferów lub przelewów online widzisz swój bank – kliknij
jego ikonę,
2. następnie po przejściu na dół strony kliknij przycisk ZAPŁAĆ.
Zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, gdzie dokończysz płatność
przelewem.

Jeśli wśród szybkich transferów i przelewów online nie widzisz swojego banku – dokonaj
płatności w banku lub na poczcie.
1. Po kliknięciu ikony „PRZEKAZ, PRZELEW BANKOWY”,
2. należy kliknąć przycisk „ZAPŁAĆ” na dole strony.

Wyświetlą Ci się niezbędne dane do przelewu. Jeśli dokonujesz przelewu on-line przepisz je.

W przypadku płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w kasie swojego banku kliknij
„POBIERZ BLANKIET” - następnie otwórz go, bądź zapisz na dysku, wydrukuj formularz i
dostarcz go na pocztę lub do banku.

5. O zaksięgowaniu płatności w systemie zostaniesz poinformowany wiadomością
e-mail. Po jej otrzymaniu Twój dostęp do testów będzie już aktywny.
PAMIETAJ!
Czas zaksięgowania zależy od wyboru formy płatności i może się różnić w zależności
od godziny, czy pory dnia.

UWAGA!
Jeśli zakupu dokonujesz będąc już zalogowanym na swoje konto, postępuj według punktu 1
i 2. Po wyborze pakietu zostaniesz przekierowany do koszyka, w którym należy potwierdzić
zamówienie klikając przycisk POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE, a następnie - ZAMÓW.
Zostaniesz przekierowany do strony z wyborem płatności.
Aby dokończyć transakcję postępuj zgodnie z punktami 3, 4 i 5.

