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ZAKUPY, REZERWACJE, 
ZAMÓWIENIA – JAK TO 

ZROBIĆ? 



O czym dziś porozmawiamy? 

 Weryfikacja sklepu internetowego 
 

 Bezpieczeństwo danych osobowych 
 

 Rodzaje metod płatności 
 

 Metody dostawy i odbioru zamówienia 
 

 Przepisy związane z zakupami na odległość 
 

 Rezerwacja biletów do kina i teatru 
 

 Zakupy w sieci i porównywanie cen 
 



Weryfikujemy legalność sklepu 
internetowego 



Czy wiemy, gdzie kupujemy? 

Zwykle wiemy, ale czy w Internecie też? 

Przed zakupami warto sprawdzić dane 
teleadresowe sklepu oraz NIP i REGON. 

 

Warto także zajrzeć na stronę Głównego Urzędu 
Statystycznego i sprawdzić, czy sklep jest 
zarejestrowany. 

 

www.stat.gov.pl/regon 



Tak to wygląda 

Sprawdźmy jakiś sklep np. LIDL – www.lidl.pl 



Sprawdźmy to… 

…na konkretnym przykładzie – www.piotripawel.pl 



Bezpieczeństwo danych osobowych 



Bezpieczne dane osobowe 

Zacznijmy od bezpiecznego komputera! 

Najważniejszy jest program 
antywirusowy! Jeśli go nie 
mamy to zainstalujmy, a jeśli 
mamy to sprawdźmy czy jest 
aktualny! 

 

Ważna także jest przeglądarka i 
ją także powinniśmy 
zaktualizować. Poprawi to 
bezpieczeństwo i 
niezawodność działania. 



Bezpieczne dane osobowe 

Sprawdźmy, czy sklep jest bezpieczny! 

Sprawdzam, czy strona na której mam dokonać 
płatności jest bezpieczna. 

 

Strona musi posiadać: 

• Ważny certyfikat 
   bezpieczeństwa 

• Szyfrowane połączenie 
   SSL/TLS 

 

Jeśli te warunki nie są spełnione, nie kupujemy! 



Płaćmy bezpiecznie! 

Płacimy tylko w kasie sklepu internetowego 

Kasa sklepu internetowego jest jak kasa w 
zwykłym sklepie, więc kierujmy się tymi samymi 
zasadami. 
 

• Nie podajemy kodu PIN! 

• Im mniej danych osobowych tym lepiej! 

• Sklep nie ma prawa żądać od nas poufnych 
  danych! 
 

Pilnujmy swojego portfela – także tego 
wirtualnego. 



Rodzaje i metody płatności 



Rodzaje i metody płatności 

Czyli jak możemy płacić w sklepie internetowym? 

• Płatność przy odbiorze - gotówka lub karta 
  (+ prowizja) 

• Płatność przelewem - na konto 

• Płatność na poczcie - druk przelewu (+ opłata) 

• Płatność błyskawiczna - integrator płatności 

• Płatność za pomocą karty 

Płacąc przelewem lub na poczcie musimy liczyć 
się z oczekiwaniem na zaksięgowanie wpłaty 
nawet do 48h. 

Płatność u kuriera obarczona jest prowizją ok. 5zł. 



Rodzaje i metody płatności 

Szybkie płatności 

Obsługiwane przez serwisy zewnętrzne - 
integratory płatności. Gwarantują dostarczenie 
gotówki do 15 minut. 
 

Przy szybkich płatnościach nasze połączenie z 
bankiem obsługują firmy takie jak np. BlueCash, 
DopPay, PayU, Ecard, Przelewy24 itp. 
 

Firma zewnętrzna gwarantuje, że sklep dostanie 
przelew, a jeśli coś pójdzie nie tak, to pokryją 
koszty. 



Firmy obsługujące szybkie płatności 

To tylko kilka przykładów – wybrałem najpopularniejsze. 



Dostawa zamówienia - rodzaje 



Metody dostawy 

Jak może być doręczone nasze zamówienie? 

• Odbiór osobisty w sklepie 
  (zapłata z góry lub na 
   miejscu) 
 

• Odbiór na stacji Orlen lub 
   w kiosku RUCH-u 
   (zapłata z góry) 



Metody dostawy 

Jak może być doręczone nasze zamówienie? 

• Odbiór w paczkomacie 
   InPost (zapłata z góry lub 
   na miejscu) 

• Dostarczenie kurierem lub 
   za pośrednictwem 
   Poczty Polskiej (zapłata z 
   góry lub na miejscu) 
 

Wybór zależy od nas – 
opłata na miejscu zwykle 
wiąże się z prowizją. 



Zakupy w sieci a prawo 



Przepisy związane z zakupami 

Są nieco inne niż w klasycznym sklepie 

Przed rozpoczęciem zakupów przeczytajmy 
regulamin, a jeśli go nie ma to powinniśmy 
zmienić sklep. 
 

Sklep internetowy ma obowiązek 

wystawić nam paragon lub fakturę VAT. 
 

Produkt zakupiony w Internecie możemy zwrócić 
w ciągu 10 dni od otrzymania zgodnie z art. 7 
ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów. 



Przepisy związane z zakupami 

Co jeszcze warto wiedzieć? 

W sklepie internetowym jak i w każdym innym 
sprzedawcę obowiązuje rękojmia, czyli 
odpowiedzialność za sprzedawany towar przez 12 
miesięcy. 

 

Niektóre sklepy nie przyjmują zwrotów jeśli towar 
został odebrany osobiście. W tym wypadku 
traktują transakcję jak zakup tradycyjny. Robi tak 
między innymi Neonet oraz RTV Euro AGD. 

 

 



Alternatywne metody płatności 



Wirtualne karty 

Bezpieczniejsza metoda płatności 

Karta wirtualna ING VISA 

Prowizja w Polsce 0% 

Opłata za doładowanie 0zł 
 

eKarta mBank 

Prowizja w Polsce 0,2% 

Opłata miesięczna 5zł 
 

Płatności bez ograniczenia do kraju oferuje serwis 
PayPal. Prowizja w Polsce 0%, przeliczenie waluty 
2,5% 



Nowoczesne metody płatności 

Trochę technologii 

Telefonem możemy 
kupić bilet MPK za 
pomocą Skycash. 
 

Możemy płacić w 
sklepie np. za pomocą 
PeoPay lub Blik. 
 

Czyli płacimy 
zbliżeniowo przy 
użyciu technologii NFC. 



Rezerwujemy 



Bilety do kina 

Rezerwujemy bilet na film pt. „Twój Vincent” 

www.helios.pl 



Bilety do teatru 

Spektakl pt. „Chory z urojenia” 

www.bilety.teatrpolski.wroclaw.pl 



Bilety na koncert 

Spektakl pt. „Chory z urojenia” 

www.bilety.nfm.wroclaw.pl 



Zakupy internetowe 



Jak to właściwie wygląda? 

Zobaczmy na przykładzie TESCO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg3nMnQe38Q 



Zakupy internetowe w TESCO 

www.ezakupy.tesco.pl 



Porównywarka cen – warto! 



Problemem nie jest dostępność 

Tylko cena produktu 

Możemy znaleźć w sklepie niemal wszystko, co 
chcemy. Pytanie tylko, czy cena jest odpowiednia. 

 

 

 

 

 

        Oszczędzamy 40zł, albo 50zł jeśli 
                             zapiszemy się do biuletynu. 
        I dostawa jest gratis! 

 



Oszczędzamy na książkach 

Zobaczymy co się uda zrobić… 

Wybierzmy trzy książki: 

• Ania. Biografia Anny Przybylskiej 

• Wyspa na Prerii - Wojciech Cejrowski 

• Dorota was urządzi na Święta - Dorota Szelągowska 
 

Tle to będzie kosztowało? 

39,99 zł  25,99 zł 

45,90 zł  29,25 zł 

49,99 zł  32,44 zł 

135,88 zł  87,68 zł 

 



Jak znaleźć najniższe ceny? 

Trzeba użyć porównywarki cen – www.ceneo.pl 

Możemy znaleźć w sklepie niemal wszystko, co 
chcemy. Pytanie tylko, czy cena jest odpowiednia. 

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
I DO ZOBACZENIA 

ZA TYDZIEŃ 
 

KONIEC 


