
Instalacja nowej aplikacji mobilnej „SPOŁEM”. 

Znajdujemy w telefonie Aplikację Sklep Play. Przy włączonej transmisji danych (włączonym 

Internecie)i  klikamy w aplikację. 

 

W momencie otwarcia Sklepu Play w polu wyszukiwania (jak poniżej) wpisujemy z klawiatury 

telefonu wyraz  SPOŁEM 

  

Zatwierdzamy wybór, klikając na napis SPOŁEM, jak na zaznaczeniu poniżej 

  

(Instalacja nowej aplikacji jest możliwa w telefonach z programem operacyjnym Android  6+,               

w telefonach z wersją Android poniżej 6 nie będzie możliwości pobrania instalacji nowej aplikacji-  

informacja  o wersji systemu Android dostępna w ustawieniach telefonu). 

 

 



Po zatwierdzeniu otwiera się okno, jak poniżej.  

                         Klikamy ZAINSTALUJ.  

                  Po przeprowadzonym procesie instalacji 

aplikacji uruchamiamy ją poprzez kliknięcie w przycisk OTWÓRZ.   

 

Przy pierwszym uruchomieniu należy wybrać  interesującą nas miejscowość (do aplikacji przystąpiły 

Spółdzielnie z wielu miast Polski, każda działa odrębnie , aby otrzymywać  powiadomienia dotyczące 

„Społem” PSS w Wyszkowie należy na mapie wybrać miejscowość WYSZKÓW). 

 Aplikacja wysyła komunikat o włączenie lokalizacji (funkcja jest wymagana aby otworzyć mapę, w 

której będziemy musieli wskazać miejscowość).  

               Zezwalamy aplikacji na  dostęp do lokalizacji poprzez kliknięcie 

w pole jak w zaznaczeniu. 



                     

 

Otwiera się mapa Polski, jak poniżej. 

       potwierdzamy poprzez kliknięcie w zaznaczone pole. 

Nad mapą znajduje się pole z napisem SZUKAJ, gdzie z klawiatury telefonu wpisujemy WYSZKÓW. 

 Po wykonaniu tej czynności  rozwija się lista sklepów. Wybieramy interesujący nas  sklep z listy                  

i klikamy w niego. 

 

 



Pokazują się dane sklepu-adres i godziny otwarcia. 

                          Klikamy przycisk WYBIERZ SKLEP 

 Po wybraniu sklepu otwiera się strona startowa aplikacji dedykowana dla „Społem” PSS                       

w Wyszkowie, w której możemy sprawdzać aktualne promocje (zakładka PROMOCJE), gazetki 

(zakładka GAZETKI), opcję do zarządzania kartą klienta (zakładka KARTA), informacje o placówkach 

oraz formularz kontaktowy (zakładka WIĘCEJ).   

 

 



W zakładce KARTA (druga pozycja od lewej strony w dolnej części ekranu) możemy:  

1. założyć e-kartę poprzez wypełnienie formularza rejestracji ( w przypadku nowych Klientów, 

którzy nie są jeszcze członkami programu lojalnościowego „Społem, znaczy RAZEM”) 

        Jeżeli nie mamy karty w programie klikamy NIE. 

Wypełniamy formularz i potwierdzamy 

    dane niezbędne do rejestracji. 

 

2. lub przypisać e-kartę do istniejącej już w programie lojalnościowym karty klienta . 

 jeżeli posiadamy kartę programu lojalnościowego  

klikamy TAK. 



 

 

 Należy wówczas wprowadzić numer karty, który znajduje się pod kodem kreskowym na odwrocie 

niebieskiej karty klienta i potwierdzić pełną datą urodzenia. 

 

 

Po wykonaniu powyższej czynności system przypisuje e-kartę, dodając do istniejącej nowy numer.   

 

Potwierdzamy dane w zawarte w zakładce „MOJE DANE” oraz potwierdzamy, że mamy ukończone 18 

lat, akceptujemy  poprzez naciśnięcie przycisku  ZAREJESTRUJ, znajdującego się na dole pod 

formularzem z danymi . Karta jest w pełni  tożsama z niebieską kartą klienta, punkty są gromadzone 

na jednym wspólnym koncie. Istnieje możliwość wglądu w listę dokonanych transakcji (zakładka 

MOJE PARAGONY) oraz listę odebranych bonów (zakładka MOJE BONY). 

Aplikacja zapamiętuje czynności wykonane podczas procesu pierwszego uruchomienia, w tym numer 

karty. 

 

 

 

 

 



 Aby ponownie  otworzyć aplikację należy odszukać w liście zainstalowanych aplikacji i kliknąć ikonkę 

jak poniżej 

 

 


