
INSTRUKCJA PROJEKOWANIA I ZAMAWIANIA MORPHO SKINÓW                    
(profesjonalnych naklejek na laptopy, tablety i telefony)  

 

JAK STWORZYĆ MORPHO SKINA? 

KROK 1: 

Po kliknięciu ZNAJDŻ domyślnie zostaniesz przekierowany 
na zakładkę PHONE DESIGN. Wybierz producenta i model 
telefonu, dla którego chcesz zaprojektować Morpho Skina.  

Jeśli przejdziesz na niebieską zakładkę LAPTOP DESIGN lub TABLET DESIGN, będziesz mógł 
zamówić Morpho Skina na te urządzenia. Dalej prezentujemy instrukcję dla skina telefon. 

 

 

Po wyborze telefonu zostaniesz automatycznie przeniesiony do kolejnego kroku – wyboru grafiki. 

 

KROK 2: 

Wybierz/przygotuj grafikę, którą chcesz wykorzystać dla 

swojego urządzenia.  

 

 

 

 



Możesz wykorzystać gotowe grafiki, podzielone na poszczególne kategorie.  

 

 

Po wyborze kategorii i określonego obrazka kliknij przycisk „Wybierz”, aby zobaczyć wizualizację 

telefonu z Morpho Skinem. Wybrany motyw graficzny możesz obracać, aby odpowiednio go 

dopasować do telefonu. 

 

  

Pamiętaj! Podgląd jest jedynie przybliżonym wyglądem telefonu. 

 

Jeśli chcesz wykorzystać własne zdjęcie lub grafikę, naciśnij przycisk „Twój design”.  Zostaniesz 

przeniesiony do aplikacji kreatora, gdzie możesz stworzyć unikalnego Morpho Skina. 



Za pomocą narzędzi dostępnych w kreatorze dopasuj swoją grafikę i kliknij „Gotowe”, kiedy 

zakończysz tworzenie skina. 

  

Pamiętaj, aby załadować zdjęcie zarówno na FRONT, jak i TYŁ, jeśli zamawiasz skina na obie 

strony telefonu. Gdy grafika ma być taka sama na przód i tył, możesz wykorzystać narzędzie 

„kopiuj/wklej”. 

 

Jeśli podczas tworzenia wybrałeś niewłaściwy model lub grafikę, możesz kliknąć przycisk 

"Zmień" lub "Usuń" w odpowiednich boksach na górze strony i zacząć wybór od początku.  

Możesz także zobaczyć podgląd Twojego Morpho Skina. 

 

 

 

KROK 3: 

Po wybraniu lub zaprojektowaniu własnego Morpho Skina, wybierz przycisk „Dodaj do koszyka”, 

aby dokończyć zamówienie. 



 

 

 

KROK 4: 

Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w wyznaczonym miejscu i wybierz „Zastosuj”. 

 

 

Następnie kliknij przycisk „Zamów” i wypełnij formularz danych do wysyłki (jeśli wcześniej nie 
rejestrowałeś się w serwisie). Podaj numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu, szczególnie gdy 
załadowałeś własne zdjęcie. Być może grafik zadzwoni do Ciebie, aby coś skonsultować.  

Warto też zarejestrować się. Będziesz miał podgląd do statusu zamówienia i nie ominą Cię 
promocje. Możesz też otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami i ofertami specjalnymi. 



 

 

Po kliknięciu „Kontynuuj” w poszczególnych sekcjach będziesz przenoszony do kolejnych kroków 
zamówienia. W ostatnim kroku zaakceptuj regulamin i potwierdź zamówienie. 

Twój Morpho Skin zostanie wysłany listem poleconym priorytetowym lub kurierem, w zależności 

od wybranej opcji. Możesz też wybrać odbiór osobisty. Informacje o wysyłce otrzymasz drogą 

mailową.  

ZAPRASZAMY ! 

     www.MorphoSkins.pl 

 

http://www.morphoskins.pl/

