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Instrukcja 1:
Rejestracja na platformie FUMO®

Pakiet powitalny FUMO®
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Witamy na platformie FUMO®

Na kolejnych slajdach objaśniamy proces rejestracji. Przed przystąpieniem do audytu FUMO® Green Carrier zarejestruj 

firmę.

Potrzebny czas: 10–15 minut

Prośbę o rejestrację otrzymasz w osobnym e-mailu. Po otrzymaniu e-maila kliknij link i kontynuuj kroki przedstawione na 

kolejnych slajdach.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi:

Telefon:  +49 (0)7348 40 71 72 0

E-mail:   info@fumo-solutions.com

WWW:   www.fumo-solutions.com

Przygotuj następujące dokumenty do rejestracji:

1. Europejska licencja transportowa (.pdf)

2. Dowód ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

za uszkodzenie towaru (.pdf)

3. Potwierdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi 

płacy minimalnej (.pdf)

4. Rejestracja handlowa (.pdf)

5. Logo firmy (.jpg/ .png)

Twoja firma nie ponosi kosztów, ponieważ do ich 

opłacenia zobowiązuje się Kaufland Stiftung & Co. 

KG.

mailto:info@fumo-solutions.com
http://www.fumo-solutions.com/


© 2022 - FUMO® Solutions GmbH - www.fumo-solutions.com

Krok 1: Wprowadź dane firmy

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk                        

(Dalej) w prawym dolnym rogu strony.

Pojawi się komunikat, że wysłaliśmy do Ciebie wiadomość 

na podany uprzednio adres e-mail, jak pokazano poniżej:

Zapisz nazwę użytkownika i hasło, aby logować się 

do naszej platformy.
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Krok 2: Przejdź do swojej poczty elektronicznej i poszukaj 

wiadomości, która została nadana z adresu e-mail

o temacie 

„Link weryfikacyjny do rejestracji w FUMO®”

Krok 3: Kliknij link, aby kontynuować rejestrację
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Krok 4: Kontynuuj proces rejestracji 

Sprawdź podstawowe dane i w razie potrzeby je 

uzupełnij. 

Krok 5: Wprowadź kod promocji KL2021

Krok 6: Prześlij logo swojej firmy

To nie jest obowiązkowe, ale pomoże spersonalizować Twój 

profil FUMO®.

Krok 7: Kliknij przycisk 

w dolnym prawym rogu strony
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Krok 8: Przeczytaj uważnie tekst wprowadzający

Krok 9: Prześlij obowiązkowe

dokumenty w formacie PDF

1. Europejska licencja transportowa

2. Dowód ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności za uszkodzenie 

towaru

3. Potwierdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej

4. Rejestracja handlowa (.pdf)

Kliknij „Save” (Zapisz) po każdym przesłaniu odpowiedniego 

dokumentu PDF.
Krok 10: Kliknij przycisk 

w dolnym prawym rogu strony

Ważne do: Linia po linii
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Krok 11: Wybierz opcję „Es ist kein Kurzaudit

erwünscht” (Nie jest wymagany krótki audyt)

Krok 12: Podaj swoje usługi, osoby kontaktowe i 

relacje kraju (opcjonalnie), jeśli chcesz, aby te dane 

były widoczne dla obecnych i przyszłych klientów.

Krok 13: Kliknij przycisk 

(Podsumowanie) w dolnym prawym rogu strony
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Krok 14: Upewnij się, że zaznaczone opcje są 

wybrane 

Opcje powinny być już wstępnie wybrane

Krok 15: Kliknij przycisk 

w dolnym prawym rogu strony

Twoja firma nie ponosi kosztów, ponieważ do 

ich opłacenia zobowiązuje się Kaufland Stiftung

& Co. KG.
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Krok 16: Sprawdź dane w podsumowaniu

Krok 18: Kliknij przycisk 

w dolnym prawym rogu strony

Krok 17: Upewnij się, że zaznaczone opcje są 

wybrane 

Opcje powinny być już wstępnie wybrane

Twoja firma nie ponosi kosztów, ponieważ do 

ich opłacenia zobowiązuje się Kaufland Stiftung 

& Co. KG.
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Po zakończeniu kroku 18 pojawi się komunikat, 

że wysłaliśmy do Ciebie e-mail na uprzednio 

podany adres e-mail.

Krok 19: Przejdź do swojej poczty elektronicznej i poszukaj 

wiadomości, która została nadana z adresu e-mail

o temacie 

„Potwierdzenie zlecenia FUMO®”

Zanotuj swój numer klienta podany w e-mailu, 

ponieważ będziesz go potrzebować do logowania 

na platformie.
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Krok 20: Przejdź na stronę

www.fumo-solutions.com

i zaloguj się, podając swój numer klienta 

(krok 19) , nazwę użytkownika i hasło 

(krok 1)

Przejdź do instrukcji 2

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi:

Telefon:   +49 (0)7348 40 71 72 0

E-mail:  info@fumo-solutions.com

WWW:  www.fumo-solutions.com

Dziękujemy za zarejestrowanie się na platformie FUMO®!

http://www.fumo-solutions.com/
mailto:info@fumo-solutions.com
http://www.fumo-solutions.com/

