
 

Instrukcja zakupu e-booków 
 
Po wyborze modeli z kategorii „modele kartonowe do wydruku” i przeniesieniu ich do koszyka, 
będą do wyboru dwie formy płatności (płatność online lub płatność kartą) i jedna forma 
dostawy (pobranie pliku). Wynika to ze struktury systemu sklepu – tylko przy takiej 
konfiguracji istnieje możliwości automatycznego otrzymania adresów plików do pobrania 
(linków). 
Po dokonaniu płatności, na wskazany w zamówieniu adres e-mail’owy kupującego zostanie 
wysłana wiadomość, która wygląda jak ta przykładowa poniżej. 
 

 
 

 

Dzień dobry, Twoje zamówienie oczekuje na odbiór osobisty. 

Zamówienie do odbioru 

Zamówienie nr: 516/2022 

Wartość zamówienia: 7.00 zł 

Zapłacono: 0.00 zł 

Pozostało do zapłaty: 7.00 zł 

Data złożenia zamówienia: 25.12.2022 14:19 

Płatność (koszt): Szybkie płatności internetowe (0.00 zł) 

Dostawa (koszt): Pobranie pliku (0.00 zł) 

Zamówione produkty 

Produkt Ilość Wartość 

 

PZL 48 Lampart 

Produkt: nowy. Producent: CardPlane.  

 

1  7.00 zł 

Pliki do pobrania 

• CP 23 ed 2022 PZL 48 lampart part 1 of 2 

• CP 23 ed 2022 PZL 48 lampart part 2 of 2 

 

 

Lech Kołodziejski PQR 

ul. Jaracza 80B/1, 50-305 Wrocław 

PKO BP 45 1020 5226 0000 6302 0730 4191  

tel. +48 785 681 844 

email: lech.pqr gmail.com  

 

  
  

Proszę zignorować informację o tym, że jakaś kwota pozostała  do zapłaty. Ta informacja bierze się 

stąd, że system jest tak ustawiony, że już po wykonaniu poprawnej płatności, ale jeszcze przed 

przesłaniem zapłaty do sklepu, Kupujący otrzymuje linki do pobrania e-book’a. Linki znajdują się pod 

hasłem: „Pliki do pobrania”. Każdy z tych linków jest aktywny 20 dni i każdy z tych linków może być 

użyty 2 razy. W tym miejscu przypominam Regulamin w części dotyczącej możliwości odstąpienia od 

zakupu e-booka. Prawo do odstąpienia jest ściśle związane z chwilą pobrania e-booka, co zostało 

opisane w Regulaminie. 

W przypadku gdyby z jakiegoś powodu pobranie plików nie powiodło się albo gdyby nie dotarły adresy 

plików do pobrania, proszę pisać na e-mail podany na stronie sklepu. W takiej sytuacji, gdy pomimo 

zapłaty pobranie plików było niemożliwe, wyślemy e-booki mailem. 

mailto:lech.pqr@gmail.com
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=pl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=pl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://www.cardplane.pl/
https://www.cardplane.pl/pzl-p-11-g-kobuz,id60.html

