
Instrukcja obsługi 
Panelu Klienta



Spis treści

• Jak się zalogować?
• Jak aktywować konto?

• Masz już konto i zapomniałaś\eś hasła?
• Strona główna
• Wydarzenia
• Ekran produktu

• Produkty dodatkowe
• Dokumenty
• Wizyty na budowie
• Zgłoszenia
• Chcesz zgłosić usterkę w mieszkaniu?
• Jak aktualizować dane kontaktowe?
• Jak się wylogować?

• Podpisałaś\eś wiecej niż jedną umowę?

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ?

Jeśli masz problem z logowaniem – skontaktuj się z nami mailowo: panelklienta@archicom.pl

Podaj email podany 
w umowie z deweloperem

Ustaw swoje hasło

Kliknij „zaloguj”

Logowanie do Panelu klienta



JAK AKTYWOWAĆ KONTO?

Powtórz swoje hasło

Ustaw swoje hasło

Kliknij “Aktywuj”,
aby aktywować konto 

Po otrzymaniu maila, 
kliknij w link aktywacyjny

Krok 1

Krok 2



JAK SIĘ ZALOGOWAĆ?

Jeśli masz problem z logowaniem – skontaktuj się z nami mailowo: panelklienta@archicom.pl

Podaj email podany 
w umowie z deweloperem

Ustaw swoje hasło

Kliknij „zaloguj”

Logowanie do Panelu klienta



MASZ JUŻ KONTO I ZAPOMNIAŁAŚ\EŚ HASŁA?

Wpisz email, którego 
używasz do logowania 
się w Panelu Klienta

Kliknij „Wyślij wiadomość”.  
Na wskazany adres system 
wyśle Ci maila z dalszymi 
instrukcjami. Zaloguj się do 
swojej skrzynki pocztowej,  
aby nadać nowe hasło



STRONA GŁÓWNA

Po zalogowaniu się do Panelu Klienta trafisz na Stronę Główną, 
skąd możesz przejść do najważniejszych dla Ciebie zakładek. Są to:



Wydarzenia:

W tym miejscu w porządku chronologicznym znajdziesz wszystkie informacje 
na temat ważnych terminów z Twojej umowy i wydarzeń na osiedlu:
- terminy zapłaty kolejnych transz
- datę zakończenia budowy, uzyskania przez dewelopera pozwolenia 
na użytkowanie, podpisania  aktu notarialnego
- terminy Dni Otwartych i innych ciekawych wydarzeń na osiedlu

Najeżdżając na znak 
zapytania kursorem myszki 
uzyskasz więcej szczegółów



Ekran Produktu:

Klikając lewym przyciskiem 
myszy w poszczególne 
elementy zmieniasz zakres 
widocznych informacji.

W tej części Panelu Klienta znajdziesz elementy takie jak:

Numer budowlany mieszkania – czyli sygnaturę, która jest wpisana w Twojej umowie 
z deweloperem
Adres pocztowy – pojawia się po nadaniu przez urząd numeracji budynków
Termin realizacji – czyli moment, na który wszyscy czekają. Po jego upłynięciu 
spodziewaj się odbioru mieszkania
DDzienniki budowy – czyli najnowsze zdjęcia z placu budowy, które znajdziesz dwa 
razy w miesiącu. Dzięki nim możesz śledzić postępy prac wygodnie z każdego miejs-
ca na świecie.
Wizualizacje – grafiki przedstawiające docelowe zagospodarowanie terenu osiedla. 
Jeśli pojawią się nowe – znajdziesz je właśnie tu.
Plan osiedla – czyli mapa, na której zaznaczone są najważniejsze elementy, takie jak 
lokalizacja budynków, placów zabaw czy śmietnika. 
Plan mieszkania – czyli rysunek przedstawiający Twoje mieszkanie – przydatny 
zarówno przed wprowadzką, jak i przed zbliżającym się remontem.
Instrukcja użytkowania mieszkania – to dokument, który wyjaśnia, w jaki sposób 
korzystać z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem. Znajdziesz w nim informacje 
o tym jak dbać o okna, czym jest nawietrznik i jakie zmiany w mieszkaniu możesz 
wprowadzać bez zagrożenia utraty rękojmi.



PODPISAŁAŚ\EŚ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ UMOWĘ?
– masz dostęp do kilku dedykowanych widoków. 
Możesz zmienić umowę korzystając z widoku Aktywnej umowy.

1234/12/A/Olimpia Port M1

Jeśli zakupiłaś/eś więcej niż jednen 
lokal w Archicomie w górnej części 
ekranu możesz wybrać widok jednej 
z nich. Klikając, „Zmień umowę” 
rozwinie się lista, z której możesz 
wybrać poszukiwaną przez siebie 
umumowę. Wyboru dokonujesz lewym 
przyciskiem myszki.

wybierz umowę Aktywna umowa: 



1234/12/A/Olimpia Port M1

Jeżeli wraz z mieszkaniem zakupiłaś/eś 
miejsce parkingowe lub komórkę 
lokatorską – w tym właśnie 
miejscu znajdziesz informacje 
na temat ich numeru i lokalizacji.

Produkty dodatkowe:



1234/12/A/Olimpia Port M1

Ta sekcja Panelu Klienta poświęcona jest 
najważniejszym dokumentom związanym 
z zakupem mieszkania - od umowy 
rezerwacyjnej po akt notarialny.

Klikając myszką, otworzysz 
wybrany przez siebie dokument.

Dokumenty:



1234/12/A/Olimpia Port M1

W tej sekcji znajdziesz 
szczegółowe informacje na temat 
wizyty na budowie - jak się do 
niej przygotować, z kim się umówić
i jakich zasad przestrzegać? 
Wszystko w jednym miejscu.

Wizyty na budowie:



1234/12/A/Olimpia Port M1

Sekcja “zgłoszenia” zawiera 
informacje na temat rękojmi.  
Tutaj zgłosisz potencjalne
usterki, jeżeli pojawią się 
w Twoim mieszkaniu.

Zgłoszenia:



1234/12/A/Olimpia Port M1

1234/12/A/Olimpia Port M1

W sekcji „Moje produkty” wybierz 
nieruchomość, której dotyczy 
Twoje mieszkanie i kliknij „Zgłoś”. 
Po kliknięciu otworzy się ekran 
zgłoszenia.

1234/12/A/Olimpia Port M1

CHCESZ ZGŁOSIĆ USTERKĘ W MIESZKANIU?
Możesz to zrobić w Panelu Klienta 
wybierając z górnego menu „Zgłoszenia”

W sekcji „Moje produkty” wybierz 
nieruchomość, której dotyczy 
Twoje głoszenie i kliknij „Zgłoś”. 
Po kliknięciu otworzy się ekran 
zgłoszenia.

Po przesłaniu zgłoszenia możesz 
w każdej chwili zobaczyć jego 
szczegóły w archiwum zgłoszeń.

Opisz czego dotyczy Twoje 
zgłoszenie. Pamiętaj aby 
sprecyzować, w którym 
miejscu w mieszkaniu 
pojawiła się usterka. 

Kliknij „zgłoś”, aby przesłać swoje zgłoszenie
do Działu Obsługi Gwarancyjnej.  

Dodaj max. 6 zdjęć usterki. 
Zaznacz również na planie 
mieszkania, w którym 
miejscu wystapił problem.

Krok 1

Krok 2

Krok 3



Krok 1

Krok 2

Wybierz “Moje dane”

Aby edytować dane 
kliknij „edytuj dane”

Aby zaktualizować swoje dane 
kontaktowe kliknij  w rozwijalne 
menu prawym górnym rogu ekranu.

Dedykowany opiekun dokona zmian w systemie.

Aby wysłać prośbę o 
zmiany kliknij „Wyslij”

Uzupełnij dane, które 
chcesz zaktualizować

JAK AKTUALIZOWAĆ DANE KONTAKTOWE?



Kliknij Wyloguj się”

Kliknij w rozwijalne 
menu w prawym 
górnym rogu ekranu.

JAK SIĘ WYLOGOWAĆ?
Po zakończeniu pracy w Panelu Klienta pamiętaj o wylogowaniu się. 


