
Strefa dystrybutora

K-LinkOnline

Przewodnik

1



Highlight Matters:-

1. Login Option in Login Page (3 Tabs):-

a. Login

- For distributors that had been login to old version of Distributor   

Office system and also known of their login password.

b. First Time Login?

- For distributors that do not know their login password

- For distributors that first time use the new version of Distributor    

Office system.

c. Forgot Password?

- For distributors that had been login to new version of Distributor 

Office system but had forgot their login password.

2. Home Page / Dashboard & Functionalities

3. Contact Us
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Adres strony do nowej wersji: -

https://www.k-linkonline.com/DBOMBO/Login.aspx

Lub poprzez stronę k-link-poland.pl (zakładka K-Link International):

https://www.k-linkonline.com/DBOMBO/Login.aspx


Wygląd nowej strony do logowania
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Widok strony głównej po zalogowaniu
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Najważniejsze informacje:

Trzy rodzaje logowania się do strefy dystrybutora:

1. Login - Logowanie

- Dla dystrybutorów korzystających z poprzedniej wersji strony i znający swój login 

(ID dystrybutora) i hasło

2. First Time Login? – Pierwsze logowanie?

- Dla nowych dystrybutorów (wpisanych od 1 Marca 2020)

- Dla dystrybutorów, którzy nie pamiętają swojego hasła i pierwszy raz logują 

się na nowej stronie.

3. Forgot Password? – Zapomniałeś hasła:

- Dla dystrybutorów, którzy logowali się już na nowej stronie, ale zapomnieli hasła.
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1.  Wybierz „Login”

2. Wpisz swój kod 

dystrybutora i hasło

3. Kliknij przycisk

“Proceed To Login”.
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1. Logowanie
Logowanie za pomocą ID dystrybutora i dotychczasowego hasła

Tutaj wpisz swój kod dystrybutora

Tutaj wpisz swoje hasło



2. Pierwsze logowanie?

1. Kliknij w odnośnik First 

time login?

2. Wpisz swój kod 

dystrybutora, kod sponsora 

oraz swoją datę urodzenia

3. Kliknij w przycisk Validate

Distributorship Here!

4. Wpisz swój adres e-mail.

5. Naciśnij przycisk Register.

6. Na Twój e-mail przyjdzie 

wiadomość potwierdzająca 

rejestrację.
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Pierwsze logowanie dla nowych dystrybutorów i tych, którzy nie logowali się do 

poprzedniej strony.

W jaki sposób się zalogować?



1. Otrzymasz e-mail z tematem:

“Thank You For Register K-

LinkOnline Account”

(Dziękujemy za rejestrację w 

K-Link Online)

2. Kliknij w zielony przycisk 

“Verify Email” (Weryfikuj e-

mail) w celu potwierdzenia, że 

ten adres e-mail należy do 

Ciebie.

3. Poniżej otrzymasz 

tymczasowe hasło do 

logowanie, które będzie można 

zmienić.
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Wiadomość weryfikująca adres e-mail.

W jaki sposób weryfikujemy 

dystrybutora?



Po kliknięciu Verify Email otrzymasz maila informacje potwierdzającą 
weryfikację e-maila.
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Zakończenie weryfikacji adresu e-mail



3. Zapomniałeś hasła?

1. Kliknij na Forgot

password?

2. Wpisz swój adres e-

mail, który 

zarejestrowałeś na 

stronie

3. Kliknij w guzik 

Submit.

4. Na Twój e-mai 

przyjdzie 

wiadomość z 

nowym hasłem.
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Jeżeli logowałeś się już na nowej stronie i zapomniałeś hasła możesz samodzielnie je 

odzyskać.



1.   Kliknij w zielony przycisk 

Reset Password.

2. Otworzy się strona w której 

wpisz nowe hasło..
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Wiadomość e-mail otrzymana po wysłaniu prośby o restart hasła.

W jaki sposób odzyskać hasło?

3. Kliknij Submit w celu 

potwierdzenia nowego hasła.

Hasło musi składać się z min. 8 znaków w tym co najmniej 1 litera, 

1 cyfra i 1 znak specjalny taki jak: !@$%^*



Ważne informacje:

❖ Hasło musi składać się z min. 8 znaków w tym co 

najmniej 1 litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny taki 

jak: !@$%^*

❖ Aby zobaczyć swój bonus musisz wygenerować e-

Pin (6 cyfr)

❖ Wszystkie kluczowe zmiany są dodatkowo      

weryfikowane poprzez e-mail.
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Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu

Każdy dystrybutor logujący się za pomocą hasła dostępnego 

w poprzedniej wersji zobligowany jest do zmiany hasła na silne.
Wpisz nowe hasło w wiersz New Password, powtórz hasło w wierszu Retype Password, podaj

swój aktualny numer telefonu w wierszu Mobile Nowg formatu 48123456789, wpisz swój 

aktualny adres e-mail w wierszu Enter Your Email Address.
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Ustawienie e-Pin

Aby chronić dystrybutorów e-Pin potrzebny jest jeżeli chcemy uzyskać 

dostęp do swoich bonusów.

System za pierwszym razem wymusi wygenerowanie kodu e-Pin po kliknięciu w 

odnośnik Bonus Statement lub Bonus Details w menu po lewej stronie.

Wpisz 6 cyfr w wiersz New e-Pin, powtórz je w wpierszu Re-type e-Pin.
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E-Pin 
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Za każdym razem, gdy będziesz chciał sprawdzić swój bonus, będziesz proszony o 

wpisanie swojego e-Pinu.



Weryfikacja e-mail
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Jeżeli nie zweryfikujesz swojego adresu e-mail nie będziesz miał dostępu do 

wszystkich funkcji na stronie.



Zmiana hasła
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W każdej chwili możesz zmienić swoje hasło klikając 

w Change Password po lewej stronie w menu.

Wpisz dotychczasowe hasło w wierszu Current Password

Wpisz nowe hasło w wierszu New Password i powtórz je w wierszu Retype Password



Zmiana i resetowanie kodu e-Pin
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Możesz zmienić swój e-Pin w zakładce Change e-Pin w menu.

Wpisz swój dotychczasowy e-Pin w wieszu Current e-Pin, 

Wpisz nowy numer e-Pin (6 cyfr) w wierszu New e-Pin i powtórz go w wierszu 

Retype e-Pin.

Jeżeli zapomniałeś swojegu kodu e-Pin kliknij w Forgot e-Pin. Wiadomość zostanie

wysłana na adres e-mail zarejestrowany w systemie.



1.   W otrzymanej wiadomości 

kliknij zielony guzik Reset e-

Pin.

2. Otworzy się strona, wpisz 

nowy e-Pin w wierszu New e-

Pin i powtórz ten numer w 

wierszu Retype e-Pin.
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Wygenerowanie nowego kodu e-Pin

3. Kliknij w guzik Submit. 
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Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości 

napisz maila na biuro@k-link-poland.pl

mailto:biuro@k-link-poland.pl

