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WITAMY W LITEVIEW! 
 

LiteView jest narzędziem, które ma pomóc Paostwu „zobaczyd” którykolwiek 

z naszych żyrandoli w Paostwa wnętrzu. Z niewielką pomocą z Paostwa 

strony – dosłownie parę kliknięd – przygotujemy wizualizację wybranych przez 

Paostwa trzech żyrandoli w PAOSTWA WNĘTRZU. Liczymy na to, że ułatwimy 

Paostwu podjęcie decyzji. LiteView to naprawdę łatwa i dobra zabawa. Mogą 

Paostwo przesład jej efekt przyjaciołom, umożliwiając im wspólną rozrywkę i, 

jeśli sobie tego Paostwo życzą, udział w podejmowaniu decyzji. 

Cieszymy sie, że możemy oferowad Paostwu tę bezpłatną usługę! 

 

W JAKI SPOSÓB LITEVIEW MOŻE UŁATWIĆ 
PODEJMOWANIE DECYZJI 

 

Proszę spojrzed na poniższe przykłady, by przekonad się o ile łatwiej 

podejmuje się decyzję dysponując podpowiedziami wizualnymi: 

1. Anna chciała kupid czarny żyrandol do swojej zaprojektowanej w 

czerwieni łazienki. Nie potrafiła jednak zdecydowad, jaki styl pasowałby do 

tego wnętrza najlepiej. Wybrała więc trzy różne czarne żyrandole, a my 

wykonaliśmy dla niej wizualizacje: 
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Anna kupiła Mystique (ostatni) jak tylko otrzymała zdjęcia! 

 

2. Ray chciał czegoś imponującego do swojego salonu. Żyrandol miał byd 

nowoczesny i dośd długi, ponieważ przeznaczono go nad stolik kawowy. Pod 

uwagę zostały wzięte te trzy: 

      

 

Ray uzmysłowił sobie, że pierwsze dwa żyrandole są znacznie za duże i 

zupełnie przytłoczyłyby pomieszczenie. Zdecydował się na Zante (ostatni), 

aczkolwiek w kolorze bursztynowym, a nie w bieli. 
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4. Desiree and Armin nie mogli dojśd do zgody w kwestii żyrandola do swojej 

sypialni. Oboje chcieli czegoś efektownego i dośd klasycznego, ale podczas gdy 

Amin wolałby neutralny kolor, Desiree rozważała soczystą plamę koloru. 

    

 

Po obejrzeniu wizualizacji wybrali Liszt (ostatni), chociaż nie bez dalszych 

dyskusji i negocjacji… 

 

4. Sarah and Paul szukali czegoś reprezentacyjnego do holu. Każde z nich 

wybrało do wizualizacji swojego faworyta: 
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Andromeda (ekstrawagancki żyrandol z kryształu i czarnej organzy) okazała się 

niekwestionowanym zwycięzcą. Sara i Paul kupili nawet dwa takie żyrandole, 

planując powiesid je symetrycznie po dwóch stronach schodów, dokładnie 

naprzeciw okien! 

 

JAK DZIAŁA LITEVIEW 

 

Uwaga: w celu skorzystania z LiteView muszą się Paostwo zarejestrowad i 

zalogowad. Jeśli nie są Paostwo jeszcze zarejestrowani prosimy o kliknięcie na 

hasło „zarejestruj się” (w prawym górnym narożniku strony). Prosimy o 

wyrażenie zgody na otrzymywanie od czasu do czasu informacji o nowościach 

od MuranoLite.  

Co będzie Paostwu potrzebne: jedno zdjęcie wnętrza, do którego planują 

Paostwo kupid żyrandol.  
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Ile czasu potrzebujemy na wykonanie usługi: prosimy dad nam kilka dni na 

przygotowanie wizualizacji. Zależnie od zapotrzebowania w konkretnym dniu, 

możemy mied mniej lub więcej zleceo do wykonania.  

Ile czasu zajmie to wszystko Paostwu: tylko kilka minut! Mają Paostwo do 

przejścia jedynie trzy kroki: 

  Krok 1. : Wybór do 3 żyrandoli, których zakup biorą Paostwo pod uwagę.  

  Krok 2. : Załadowanie cyfrowego zdjęcia wnętrza, w którym ma zawisnąd 

żyrandol. 

  Krok 3. : Kliknięcie “Wyślij”. 

 

KROK 1. 

Przeglądając nasze katalogi produktów zobaczą Paostwo na każdej stronie 

produktu, pod zdjęciem, hasło "Zobacz ten żyrandol we własnym wnętrzu" 

wraz z liczbą żyrandoli, jakie pozostały do wybrania (wyjściowo trzy). 

Kliknięcie na hasło spowoduje automatyczne dodanie żyrandola do produktów 

wybranych do usługi LiteView. Zauważą Paostwo zmianę informacji pod 

zdjęciem żyrandola na: "Wybrano ten żyrandol do usługi LiteView (w celu 

uruchomienia usługi kliknij ponownie)".  

Jeśli nie pragną Paostwo od razu przejśd do zamawiania usługi LiteView, 

prosimy po prostu nie klikad ponownie i kontynuowad przegląd. Wybór 

zostanie zachowany i będzie zawsze dostępny dla Paostwa po zalogowaniu. 

Mogą Paostwo traktowad go jako listę życzeo lub notatnik.  

 



                                                        Jak działa LiteView 

 

 6 

 

Strona produktu – pod zdjęciem każdego z żyrandoli jest zaproszenie do 

skorzystania z usługi LiteView 

 

Jednakże jeśli przegląd trwał dostatecznie długo i wiedzą już Paostwo, które 

żyrandole mają zostad zwizualizowane, prosimy ponownie kliknąd na 

informację o dokonanym wyborze żyrandola (…„w celu uruchomienia usługi 

kliknij ponownie”). Zostaną Paostwo przeniesieni do LiteView w celu podjęcia 

kolejnych kroków. 
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Krok 1. Dokonano wyboru żyrandola – mogą Paostwo kontynuowad proces 

zamawiania wizualizacji lub przeglądad dalej katalog 

 

Uwagi: 

A. Zachęcamy do wyboru do trzech  żyrandoli. Gdy tylko wybiorą Paostwo 

żyrandol do usługi LiteView, zauważą Paostwo pojawienie się nowej 

informacji w strefie Paostwa konta, w prawym górnym narożniku strony: 

"Wybrano 1 żyrandol do usługi LiteView”. Informacja zaktualizuje się po 

wybraniu drugiego i trzeciego żyrandola.  

B. Po dokonaniu wyboru trzech produktów nie będą mogli Paostwo dodad 

czwartego. Pod każdym zdjęciem pojawi się informacja: “Nie można dodad 

więcej”.  Mogą Paostwo jednak przejśd do LiteView poprzez kliknięcie na 
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tę informację lub klikając na hasło: status LiteView w strefie Paostwa 

konta.  

C. Zawsze mogą Paostwo usunąd żyrandole z listy wybranych do usługi 

LiteView i dodad nowe.  

Na tym etapie mogą Paostwo wrócid do przeglądania produktów, podczas 

gdy Paostwa wybór zostanie zachowany. W celu przejścia do Kroku 2. 

wystarczy kliknąd na „Przejdź dalej”.  

 

KROK 2. 

Na początku tego etapu ekran wygląda tak:  

 

Krok 2. Zaproszenie do załadowania zdjęcia Paostwa wnętrza 
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Zapraszamy do wyszukania we własnym komputerze zdjęcia przeznaczonego 

do załadowania. Wystarczy kliknąd na hasło: “Wybierz zdjęcie do załadowania 

ze swojego komputera”. 

Uwagi: 

A. Prosimy wziąd pod uwagę, że im wyraźniejsze i lepszej jakości będzie 

Paostwa zdjęcie, tym lepsze będą rezultaty wizualizacji w LiteView. 

B. Maksymalny rozmiar zdjęcia, jaki można załadowad to 5MB. Jeśli Paostwa 

zdjęcie wymaga więcej miejsca, prosimy użyd któregoś ze standardowych 

narzędzi do kompresji przed wysłaniem (np. Microsoft Office Picture 

Manager).  

C. Na zdjęciu muszą znajdowad się jakieś typowe elementy architektoniczne 

lub meble, względem których nasi specjaliści będą mogli oszacowad 

wymiary pomieszczenia, przykładowo: drzwi, okna, stoły, wanny, sofy itd. 

Prosimy pamiętad, że nasze wizualizacje są wykonywane wyłącznie na 

podstawie takich szacunków, w związku z czym nie możemy 

zagwarantowad, że wybrane żyrandole będą wyglądały we wnętrzu 

dokładnie tak samo jak na zdjęciu. Odpowiedzialnośd za właściwe 

obmierzenie pomieszczenia i odpowiedni względem jego wymiarów wybór 

produktów leży tylko i wyłącznie po stronie klienta. 

Po udanym załadowaniu zdjęcia prosimy o kliknięcie na „Przejdź dalej”.  

KROK 3. 

Ten krok służy po prostu potwierdzeniu. Jeśli wybiorą Paostwo tylko jeden 

żyrandol, ekran będzie wyglądał podobnie do tego: 

 



                                                        Jak działa LiteView 

 

 10 

 

Krok 3. Zdjęcie Paostwa wnętrza zostało załadowane, żyrandol wybrany – 

pozostaje kliknąd na przycisk WYŚLIJ! 

Jeśli wybiorą Paostwo więcej produktów, wszystkie one zostaną pokazane na 

tej stronie w formie miniatur.  

Uwagi: 

A. W każdej chwili mogą Paostwo cofnąd się i zamienid zdjęcie wnętrza na 

inne. 

B. Mogą Paostwo pozostawid ten wybór i obejrzed więcej żyrandoli. Wybór 

zostanie zachowany. Jednakże zdjęcie Paostwa wnętrza nie będzie 

przechowywane i trzeba je będzie ponownie załadowad później. 

Jeśli będą Paostwo zadowoleni z wyboru, prosimy kliknąd na przycisk “Wyślij”, 

by przekazad go naszemu specjaliście. 
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Co następuje potem? 

Po przejściu wszystkich trzech kroków Paostwa zadanie zostało zakooczone. 
Na tym etapie Paostwa ekran będzie wyglądał mniej więcej tak: 

 

Wszystkie trzy kroki zostały wykonane. Pojawia się informacja potwierdzająca 

 

Lite View automatycznie powiadamia specjalistę z MuranoLite o Paostwa 

zamówieniu usługi LiteView. Do przygotowania wizualizacji każdego z 

wybranych żyrandoli na przysłanym przez Paostwa zdjęciu wnętrza zostaną 

użyte najnowocześniejsze narzędzia do edytowania zdjęd. 

W ciągu kilku dni wyślemy do Paostwa wiadomośd elektroniczną z prośbą o 

zalogowanie się na witrynie. Na stronie domowej, u góry, zobaczą Paostwo 

zaproszenie do obejrzenia Paostwa wizualizacji w LiteView. Wystarczy na nie 

kliknąd. 

Mogą Paostwo następnie pojedynczo załadowad którekolwiek z 

udostępnionych zdjęd lub, jeśli Paostwo wolą, ściągnąd plik PDF zawierający 
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wszystkie trzy wizualizacje. Prosimy nie wahad się wysład wizualizacje 

przyjaciołom, z którymi chcą się Paostwo podzielid emocjami towarzyszącymi 

wyborowi lub może prosid ich o opinię. 

Jeśli wizualizacja w usłudze LiteView pomogła Paostwu podjąd decyzję 

pozytywną, mogą Paostwo nabyd wybrany żyrandol bezpośrednio na tej 

stronie. 

 

NA ZNAK WDZIĘCZNOŚCI… 
 

Jeśli wizualizacja LiteView pomogła Paostwu podjąd decyzję o kupnie… oraz 

sprawiła Paostwu przyjemnośd cała ta zabawa, bardzo prosimy o pozytywny 

odzew! Mogą Paostwo wysład wiadomośd emailem lub użyd naszego 

formularza kontaktowego. 

Mogą Paostwo zażyczyd sobie anonimowości dla Paostwa opinii. 

Jednakże, jeśli pozwolą nam Paostwo opublikowad tę opinię i podpisad ją 

Pąostwa imieniem i nazwiskiem, pragnęlibyśmy zaoferowad Paostwu kupon 

o wartości 100 euro w dowód naszej wdzięczności. 

Kupon zachowa ważnośd przez miesiąc od dnia przesłania nam przez Paostwa 

opinii. Jeśli właśnie dokonali Paostwo zakupu, kwota 100 euro zostanie odjęta 

od pozostałej do zapłacenia drugiej wpłaty. 

Zdjęcie Paostwa wnętrza może zostad użyte w naszych przyszłych materiałach 

marketingowych. Nigdy nie dołączymy ani nie opublikujemy z nim żadnych 

danych personalnych.  
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Zastrzeżenia 

Oferowane przez nas wizualizacje stanowią podpowiedź, która może byd 
pomocna podczas wybierania żyrandola. Usługa jest bezpłatna dla naszych 
zarejestrowanych klientów. 
 
Staramy się osiągnąd efekt jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Prosimy 
wziąd jednak pod uwagę, że jedynie szacujemy wymiary Paostwa 
pomieszczenia na podstawie pewnych elementów architektonicznych, 
umeblowania, lub szczegółów widocznych na zdjęciu dostarczonym przez 
Paostwa. Wobec tego proporcje pomiędzy wielkością żyrandola a Paostwa 
wnętrzem są także tylko szacunkowe! Ostatecznie to w Paostwa rękach 
pozostaje zadanie poprawnego zmierzenia pomieszczenia i dokonania zakupu 
na podstawie faktycznych wymiarów, a nie wizualizacji zdjęciowej. Zrzekamy 
się odpowiedzialności za wszelkie zniekształcenia i decyzje podjęte na 
podstawie naszych wizualizacji.  
 
Prosimy wziąd pod uwagę, że nie każde zdjęcie będzie tak samo dobre do 
sporządzenia wizualizacji. Problemy pojawiają się najczęściej gdy: 
- żyrandol na naszym zdjęciu nie jest widoczny w całości, np. brakuje łaocucha 
lub zwieoczenia (prosimy nie wybierad do wizualizacji zbliżeo!); 
- żyrandol jest sfotografowany pod zdecydowanie innym kątem niż Paostwa 
wnętrze; 
- oświetlenie w Paostwa wnętrzu jest zupełnie inne od oświetlenia, w jakim 
sfotografowano żyrandol. 
 
Powyższe kwestie mogą skutkowad dalszymi błędami w wymiarach i 
kolorystyce. 
 
Życzymy Paostwu dobrej zabawy z naszymi wizualizacjami! Prosimy cieszyd się 
nimi, dzielid z przyjaciółmi i, jeżeli mają Paostwo coś miłego do powiedzenia na 
nasz temat, prosimy o tym nie zapomnied! 
 
Z wyrazami szacunku, 
zespół 
 

   


