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Krok 1 
Wybierz badanie 

Znajdujesz się w sklepie Analizawody.pl, w którym możesz zamówić badania wody i ścieków 
odpowiadające Twoim potrzebom. Jeśli jesteś zdecydowany jakie badania są Ci potrzebne wybierz je 
w zakładkach: 

Badanie wody - badanie pojedyncze, zestaw, mikrobiologiczne lub fizykochemiczne 
Badanie ścieków - badanie pojedyncze lub zestaw 
W razie wątpliwości lub jeśli nie wiesz jakie badanie powinieneś wybrać idź do - Jakie badanie 
wybrać 
Możesz skorzystać również z informacji zawartych w słowniczku i poradniku 
W każdym momencie możesz się z Nami skontaktować! 
 

Metoda poboru 

Jeśli chcesz samodzielnie pobrać próbki to zaznacz w kalendarzach datę dostawy zestawu do poboru 
oraz datę, kiedy próbki zostaną od Ciebie odebrane.  
Pamiętaj, kurier nie musi kontaktowania się z Tobą telefonicznie przed odbiorem paczki!  Twoim 
obowiązkiem jest oczekiwanie na przyjazd kuriera.  
Jeśli potrzebujesz pomocy w pobraniu próbek – w tym celu zaznacz pole - Potrzebuję próbobiorcy 
W kalendarzu wybierz termin poboru, który Ci odpowiada. Pamiętaj, że jest to jedynie termin 
orientacyjny. Dokładny termin zostanie potwierdzony przez pracownika sklepu Analilawody.pl 
telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Dodaj do koszyka 

Jeśli dokonałeś wyboru badania, dodaj je do koszyka. Na ekranie pojawi się ramka w której 
znajdują się podstawowe informacje o terminie poboru oraz cenie. 
W tym momencie możesz kontynuować zakupy - kontynuuj zakup (produkty, które są dodane do 
koszyka będą się już w nim znajdowały) lub możesz przejść do realizacji zamówienia - przejdź do 
realizacji zamówienia  
Aktualny stan koszyka wyświetlany jest w niebieskim polu po prawej stronie ponad kategoriami 
badań. 

Przejdź do realizacji zamówienia 

Po kliknięciu w - przejdź do realizacji zamówienia na ekranie pojawi się tabela z zamówionymi 
badaniami oraz ich ceną. 
W tym momencie możesz zmienić daty dostawy pojemników oraz odbioru próbek klikając - zmiana 
daty 
Po ustawieniu prawidłowych dat kliknij -  zmień w koszyku 

http://www.analizawody.pl/
http://analizawody.pl/16-badanie-wody
http://analizawody.pl/17-badanie-sciekow
http://analizawody.pl/content/7-jakie-badanie-wybrac
http://analizawody.pl/content/7-jakie-badanie-wybrac
http://analizawody.pl/content/5-slowniczek
http://analizawody.pl/content/6-poradnik
http://analizawody.pl/content/6-poradnik
http://analizawody.pl/kontakt
http://analizawody.pl/kontakt
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następnie - przejdź do realizacji zamówienia 
Teraz możesz kontynuować zakupy lub wybrać sposób zapłaty. 

Wybierz formę płatności 

Następnym  krokiem jest wybór formy płatności za badania, sprawdź z jakich metod płatności 
możesz skorzystać i wybierz: 

- Płatność przelewem bankowym 
- Płatność za pobraniem 
- Płatność przez PayU 
- Płatność przez PayPal 
- Płatność przez Przelewy24 

Po wybraniu metody płatności kliknij - Przejdź do realizacji zamówienia 

 
 

Krok 2 
Uwierzytelnianie 

Stwórz konto – będziesz mógł śledzić historię, szczegóły zamówień, otrzymywać bony rabatowe, 
posiadać wgląd w swoje faktury i rachunki. 
Jeśli posiadasz już konto -  zaloguj się. 
Jeśli nie pamiętasz hasła - Wprowadź  adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci nowe 
hasło na ten adres. 

Krok 3 
Potwierdź adres wysyłki 

pojemników  oraz  próbek 

Sprawdź wszystkie wyświetlane dane, Twoje adresy lub wizytę próbobiorcy. 
W tym momencie możesz zmienić daty dostawy pojemników oraz odbioru próbek klikając - zmiana 
daty 
Teraz możesz również skorzystać z kodu rabatowego  
Możesz dodać nowy adres -  dodaj nowy adres dostawy, wysyłki, rozliczenia 
Możesz również napisać komentarz do swojego zamówienia. 
Następnie możesz kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zamówienia. 

 

 

http://www.analizawody.pl/
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Krok 4 
Potwierdź zamówienie 

Jeszcze raz sprawdź adresy, daty i godziny niezbędne do poboru i wysyłki próbki. 
Zapoznaj się z naszym Regulaminem i zaakceptuj go. 
Zaznacz - zgoda na terminową realizację zamówienia 
W tym momencie możesz zmienić dane zamówienia - zmień dane zamówienia lub przejść do 
płatności - przejdź do płatności 
 

Krok 5 
Dokonaj płatności 

Pojawi się komunikat o wybranej płatności.   
Kliknij - zamówienie z obowiązkiem zapłaty, aby zrealizować płatność lub potwierdzić zamówienie.  

 

Krok 6 
Potwierdzenie złożenia zamówienia 

Po dokonaniu płatności wyślemy do Ciebie wiadomość potwierdzającą złożone zamówienie. W 
wiadomości znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zamówienia.  
Na Naszej stronie Analizawody.pl w każdej chwili możesz sprawdzić losy przesyłki oraz status 
zamówienia 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.analizawody.pl/
http://analizawody.pl/content/3-regulamin
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http://analizawody.pl/content/15-status-zamowienia
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