
   

 

WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI  

E-SKLEP LAGUNA 

 

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są, w pierwszym dniu roboczym po złożeniu 

zamówienia. 

W przypadku produktów oznaczonych jako dostępne, rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego 

do godz. 14.00, w dni robocze następuje maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu 

zaksięgowania wpłaty za dokonany zakup. 

Wysyłka towarów zakupionych w e-sklep Laguna następuję codziennie w dni robocze.  

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. 

UWAGA ! W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia zakupili Państwo towary o różnym 

terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o 

najdłuższym terminie. 

Darmowa dostawa od zamówienia powyżej 700 zł brutto 

 

DOSTAWA 

W trosce o terminowość dostawy i bezpieczeństwo, przesyłki mogą być dostarczone: 

ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ – DOSTAWA POD WSKAZANY ADRES 

Firma kurierska - uzależniony od wagi i gabarytu przesyłki. Wskazany w e-sklep Laguna przy opisie 

produktu. 

Kurier FedEx: 

• Maksymalna waga 30 kg 

• Maksymalna długość profili 300 cm  

• Suma głębokości i wysokości paczki nie przekroczy 80 cm 

Czas realizacji 48 godzin 

Godziny doręczeń paczek uzależnione są od godzin pracy kuriera w danym rejonie Polski i nie 

mamy na nie wpływu. 

ZA POŚREDNICTWEM PACZKOMATÓW INPOST – ODBIÓR WE WSKAZANYM 

MIEJSCU NA TERENIE POLSKI  

Paczkomaty InPost - uzależniony od wagi i gabarytu przesyłki. Wskazany w e-sklep Laguna przy 

opisie produktu. 

Czas realizacji 48 godzin 

• 48h na odbiór paczki 

• -* maksymalny wymiar przesyłki to 41x38x64cm  



   

 

• maksymalna waga do 25kg 

 

UWAGA! W przypadku, gdyby sposób zapakowania przesyłki nie pozwolił na wysyłkę poprzez 

Paczkomat a system umożliwił wybranie tej formy dostawy skontaktujemy się z Państwem w celu 

zmiany sposobu wysyłki. 

 

 

 

PŁATNOŚCI 
 

Informujemy, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, 

opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

1. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM TRADYCYJNYM 

UWAGA ! Za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia. Jak tylko zaksięgujemy Twoją wpłatę, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. 

Księgowanie płatności może potrwać maks. 2-4 dni robocze.  

Płatności należy dokonać na:  

Nazwa: Laguna Fabryka Okuć S.A 

Adres: Maszynowa 32A, 80-298 Gdańsk 

Numer konta bankowego: 54 1090 1098 0000 0001 4830 9663 

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A 

 

WAŻNE ! W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz numer zmówienia.  

Każde zamówienie należy opłacić oddzielnie ! 

 

2. PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ KARTY PŁATNICZEJ 

Karta płatnicza zostanie obciążona dopiero po wysłaniu przesyłki. W przypadku zwrotu towaru, kwota 

zostanie przelana z powrotem na rachunek Twojej karty płatniczej. 

• Visa 

• Visa Electron 

• MasterCard 

• MasterCard Electronic 

• Maestro 

 

Przebieg płatności do weryfikacji  

Na stronie e-sklepu Laguna klient zostaje poproszony o podanie numeru karty kredytowej, na 

podstawie którego sprzedawca identyfikuje wystawcę karty. W zależności od indywidualnych 

ustawień konta bankowego, może nastąpić przekierowanie klienta do strony banku wystawcy. 



   

 

Zarówno w przypadku Verified by VISA jak i MasterCard Secure Code w trakcie przeprowadzania 

płatności klienci automatycznie zostaną przekierowani na stronę swojego banku. Tam następuje 

identyfikacja klienta, zazwyczaj poprzez podanie hasła (np. kod SMS wysłany na Twój numer telefonu 

komórkowego lub odczyt hasła wygenerowanego przez token). 

Jeśli tożsamość klienta zostaje potwierdzona, wówczas zostaje on ponownie przekierowany na stronę 

Laguna, gdzie proces zakupu zostanie sfinalizowany. 

Bezpieczne zakupy 

Dane Twojej karty płatniczej są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL. Dzięki temu wysokiemu 

standardowi bezpieczeństwa, zakupy w e-sklep Laguna za pomocą karty płatniczej są zawsze 

bezpieczne.  

3. PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY PŁATNICZEJ BLUE MEDIA 

 

 
 

Przebieg płatności 

Po wybraniu tej opcji w sklepie internetowym zostaniesz przekierowany na stronę operatora usługi. 

Wyświetlą się ikony banków, gdzie dokonasz wyboru banku, w którym prowadzisz konto. W 

kolejnym kroku zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, gdzie będziesz musiał się 

zalogować.  

Pamiętaj! Przed wpisaniem danych, sprawdź certyfikat strony www.  

Następnie wyświetli się strona z wypełnionymi danymi do przelewu. Sprawdź czy wszystko się 

zgadza, a następnie potwierdź płatność w Internecie. Po dokonaniu przelewu zwróć uwagę na to, czy 

zostałeś automatycznie wylogowany. 

 

Bezpieczne zakupy 

Transakcje te obsługiwane są przez zewnętrznego dostawcę usługi BlueMedia, co gwarantuje 

szyfrowanie płatności. Masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne. E-przelewy wykonywane są 

natychmiastowo dzięki czemu pieniądze za zakupy znajdą się na koncie sprzedawcy w ciągu 

zaledwie kilku minut, a potwierdzenie wykonanej transakcji otrzymasz na podany wcześniej adres 

mailowy. 

 

W przypadku większych ilości, produktów o nietypowych wymiarach lub zakupów hurtowych 

prosimy o kontakt: 

e-mail: sklep@laguna.pl 

nr tel.:  +48 58 770 48 33 
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