
Formy płatności 

PayU.pl 

Płatności elektroniczne realizujemy za pośrednictwem systemu PayU.pl. Korzystając z tego 

systemu płatności zapłacisz za przesyłkę najszybciej, a pieniądze otrzymamy niemal 

natychmiast po dokonaniu płatności (dla płatności kartą trwa do zazwyczaj nie dłużej niż 1-2 

godziny), a to oczywiście skróci czas realizacji zamówienia. Dotyczy to wybory przelewu 

natychmiastowego z banku, a nie przelewu tradycyjnego realizowanego poprzez system 

PayU. 

PayU.pl to bezpieczny sposób na to, aby szybko zapłacić za swoje zamówienie. Transakcja 

zabezpieczana jest poprzez protokół SSL o czym poinformuje Cię niewielka kłódka na dole 

okna przeglądarki. 

Przelew na konto 

W przypadku wybrania tej formy płatności wystarczy wpłacić nam pieniądze na nasze konto. 

Przesyłkę wyślemy po odnotowaniu wpłaty. 

 

W tytule przelewu wystarczy wpisać numer zamówienia – otrzymasz go wraz z mailem 

potwierdzającym złożenie zamówienia. Możesz go również sprawdzić logując się w sklepie. 

Jeśli bardzo zależy Ci na czasie zalecamy wybór płatności poprzez system szybkich płatności. 

Nie zalecamy wysyłać przelewów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Taki przelew dotrze do 

nas zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, co opóźni realizację zamówienia. 

Nasz numer konta:. 

54 1020 4027 0000 1302 1591 0221 

PKO 

BRUKPOOL SPÓŁKA CYWILNA 

UL. POZNAŃSKA 30  

62-020 JASIN 

NIP:777 335 74 69 

Odbiór osobisty 

Każde zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy. Nie płacisz wtedy za 

koszty wysyłki. Zamówienie można opłacić na miejscu lub przelewem z góry.  

Uwaga! Kiedy towar jest gotowy do odbioru potwierdzamy indywidualnie e-mailem lub 

telefonem. 

Zamówienia odbierać można od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Soboty 9-13 



BLIK 

Wybierz metodę płatności BLIK, jeśli zależy Tobie na szybkiej transakcji potwierdzonej przy 

pomocy krótkiego kodu BLIK. Wyświetl kod BLIK w aplikacji swojego banku i przepisz go 

we wskazanym miejscu na stronie płatności, kliknij przycisk wykonaj. Zatwierdź transakcję w 

aplikacji banku i gotowe. 

Google Pay / Apple Pay 

Wybierz metodę płatności Google Pay / Apple Pay, jeśli składasz zamówienie na smartfonie i 

ważna jest dla Ciebie błyskawiczna płatność. Ta metoda płatności jest również dla Ciebie, 

jeśli dokonujesz płatności na komputerze stacjonarnym lub laptopie i w metodach płatności 

na koncie Google masz zapisaną kartę płatniczą. Możesz w tym miejscu również po prostu 

podać dane karty płatniczej i zatwierdzić transakcję. 

Aby wybrać metodę płatności Google Pay / Apple Pay należy kliknąć przycisk "użyj 

zapisanej karty". Na smartfonie wyświetli się opcja wyboru Google Pay / Apple Pay, 

natomiast na komputerze stacjonarnym lub laptopie pokaże się do wyboru tylko Google Pay. 

 


