
Baza ogłoszeń portalu hej.mielec.pl to jedyny taki w Mielcu 

system ogłoszeń drobnych, w którym można dodawać zdjęcia i grafiki.

I nie trzeba streszczać ogłoszenia do kilku słów! Do dyspozycji jest aż 1000 znaków! 

Są dwa sposoby na dodanie ogłoszenia:

1. Za pomocą aplikacji on-line dostępnych w portalu

2. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta

Jak szybko i sprawnie dodać ogłoszenie?

Przedstawiamy instrukcję dodania ogłoszenia za pomocą

aplikacji on-line oraz odpowiadamy na Wasze pytania!

Pozdrawiamy!

Zespół hej.mielec.pl



Możliwość dodawania ogłoszeń mają 

wyłącznie osoby zarejestrowane



Po zalogowaniu należy przejść 

do bazy ogłoszeń



Doładuj konto punktami, 

aby opłacić ogłoszenie



Emisja ogłoszenia przez:

7 dni = 3 punkty

14 dni = 5 punktów 

21 dni = 8 punktów

30 dni = 10 punktów

Punkty można kupić korzystając z płatności on-line lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

Możliwości wykupienia punktów: 

6 zł = 3 pkt      |    13 zł = 10 pkt

9 zł = 5 pkt      |    16 zł = 15 pkt

11 zł = 8 pkt      |    35 zł = 50 pkt

80 zł = 125 pkt 
(podane kwoty są cenami brutto)

Uwaga!

Dokonując zakupu punktów poprzez płatności on-line nie ma możliwości otrzymania faktury.

Jeśli chcesz otrzymać fakturę - zgłoś się do Biura Obsługi Klienta w celu doładowania konta!



Jak doładować konto płatnością on-line?

Krok 1



Krok 2

Wybierz ilość 

punktów

Krok 3

Wypełnij formularz 

i kliknij



Zostaniesz 

przekierowany na 

stronę płatności 

on-line

Wybierz swój bank 

i zapłać za punkty



Po doładowaniu konta możesz dodać ogłoszenie
(pamiętaj, że musisz być zalogowany)



informacja ile zostanie 

pobranych punktów z konta

tytuł powinien być krótki, zawierać 

istotną informację, np. 

"Sprzedam mieszkanie w Mielcu" 

Zabrania się powiększania 

czcionki, używania kursywy oraz 

podkreślenia tytułu. 

W tytule nie używa się także 

znaków specjalnych 

(przykład: ❤☎ ❋)

Nie musisz streszczać ogłoszenia –

do dyspozycji masz 

aż 1000 znaków



Wprowadź dane kontaktowe. 
Każdy może także bezpłatnie 

dodać maksymalnie 
3 grafiki, bądź zdjęcia 

Pamiętaj, że grafika o rozmiarze 
większym niż 640x480 px może 

zwolnić proces dodawania 
ogłoszenia

Kliknij ZAPISZ           Sprawdź uprzednio poprawność ogłoszenia. 

Dokonanie zmiany ogłoszenia po opublikowaniu – np. wydłużenie czasu po opłaceniu, 

zmiana kategorii, treści itp. spowoduje wstrzymanie emisji ogłoszenia 

i wyświetlenie komunikatu "Ogłoszenie nieopłacone". 

Każdą zmianę w ogłoszeniu należy ponownie opłacić!



Twoje ogłoszenie pojawi się w bazie pod wskazaną 

kategorią,  oczywiście także pojawi się na głównej 

stronie portalu. Czas emisji ogłoszenia na głównej 

stronie portalu jest zależny od ilości dodawanych 

ogłoszeń danego dnia.



W przypadku jeśli nie masz punktów na koncie i w pierwszej kolejności dodasz                     

ogłoszenie wyświetli się komunikat, że ogłoszenie jest nieopłacone. 

Taki anons trafia do bazy i czeka na publikację. 

W tym celu ogłoszenie trzeba opłacić. Upewnij się, że jesteś zalogowany.

Co zrobić, kiedy najpierw dodasz ogłoszenie, a następnie je opłacisz?

1

Po doładowaniu konta punktami 

należy wejść w edycję ogłoszeń

(Krok 1), otworzyć okno edycji 

ogłoszenia (Krok 2)

2



Upewnij się, że wszystko jest

prawidłowo wypełnione

Koniecznie zaznacz opcję 

„Ustaw datę dodania na dzisiejszą” (Krok 3)

Brak zakreślenia tej opcji jest równoznaczny     

z zapisaniem ogłoszenia z pierwotną datą. 

Następnie wybierz opcję zapisania zmian 

(Krok 4)

3

4



Co zrobić, kiedy nie otrzymasz punktów na konto?

W przypadku jeśli nie otrzymasz kodu doładowania, bądź punkty 

nie wpłyną na Twoje konto skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Biuro Obsługi Klienta

mieści się w Centrum Handlowym Smoczka

ul. Szafera 33, 39-300 Mielec

Tel. 17 250 69 69

e-mail: biuro@hejgrupa.pl



Zalogowany użytkownik może w każdej chwili usunąć dodane przez siebie ogłoszenie. 

Jak usunąć ogłoszenie?

W tym celu należy wejść w zakładkę 

"Ogłoszenia", kliknąć w pole 

"Edytuj Twoje ogłoszenia„ (Krok 1), 

a następnie znakiem "X" usunąć 

wybrane ogłoszenie (Krok 2)

Jeśli dodawałeś ogłoszenie w Biurze 

Obsługi klienta, a chcesz go usunąć 

- skontaktuj się z nami. 

1

2



Przyjdź do nas z ogłoszeniem, a to my opublikujemy je na łamach portalu. 

Już nie musisz martwić się systemem ogłoszeń on-line. 

Dla ułatwienia wprowadziliśmy także nowy sposób zapłaty, 

za usługę zapłacisz na miejscu gotówką

Dodanie ogłoszenia w Biurze Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

mieści się w Centrum Handlowym Smoczka

ul. Szafera 33, 39-300 Mielec

Tel. 17 250 69 69

e-mail: biuro@hejgrupa.pl


