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Zasady składania zamówień przez platformę sklep.biaks.pl 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy mamy już założone konto na www.sklep.biaks.pl prosimy o informację, na jaki adres mailowy 

zostało ono założone. W momencie, gdy będzie już aktywne do współpracy b2b, zostaną Państwo o 

tym poinformowani.  

 

Po zalogowaniu na platformę należy wyszukać produkt, który chcą Państwo zamówić. Następnie 

prosimy o dodanie go do koszyka. Gdy zamówienie będzie już kompletne koniecznie trzeba wybrać 

przycisk „Realizuj Zamówienie”. Czynność ta przeniesie bezpośrednio do koszyka, gdzie należy 

potwierdzić chęć złożenia zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sklep.biaks.pl/
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Wysyłka zamówień na naszej etykiecie 

 

Przy podsumowaniu zamówienia, należy zadbać, aby dane do faktury były takie, jak podali nam 

Państwo na etapie rejestracji (zmiana jednego znaku czy usunięcie spacji może spowodować 

opóźnienie w zamówieniu lub błędy przy końcowej fakturze) oraz adres dostawy, na jaki 

zamówienie ma zostać wysłane. Na przykładzie: zamówienie zostanie wysłane do Andrzej 

Kowalski, a faktura zostanie wystawiona na Biaks  

 

 
 

W następnym kroku pozostaje nam wybór formy dostawy oraz sposób płatności. Po wykonaniu 

wszystkich kroków, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.  
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Wysyłka zamówienia na Państwa etykiecie 

 

Przy podsumowaniu zamówienia, należy zadbać, aby dane do faktury były takie jak podali nam 

Państwo na etapie rejestracji (zmiana jednego znaku, usunięcie spacji może spowodować 

opóźnienie w zamówieniu lub błędy na końcowej fakturze). W tym przypadku nie jest ważne jaki 

adres dostawy zostanie wpisany, gdyż przesyłka zostanie nadana na Państwa etykiecie. Zalecamy, 

aby podać dane Państwa firmy jako adres do wysyłki i faktury.  

 

 
 

W kolejny kroku należy wybrać sposób dostawy „Własna etykieta”. Przypominamy, że obecnie 

obsługujemy własne etykiety tylko dla przewoźnika InPost 

 

 



 

Adres siedziby / dostaw: 
Kasprowicza 4 
44-100 Gliwice 
www.biaks.pl 

Dane firmy: 
Biaks Wojciech Mierzejewski 
Grottgera 68/6, 44-100 Gliwice 
NIP 6312615364 REGON 242641415 

 

 
Strona 4 z 4 

 

Po przejściu wszystkich kroków oraz złożeniu zamówienia, należy przesłać do nas etykietę zgodnie 

z poniższym szablonem. Prosimy o przesyłanie etykiet w formacie PDF, rozmiar A6. Zalecamy 

wpisać dowolną treść w wiadomości, aby przypadkiem nie została ona zakwalifikowana jako spam.  

 

 
 

Zasady płatności 

 

W celu szybszej realizacji zamówień, należy każde z nich opłacić oddzielnie przez dostępną na 

stronie www.sklep.biaks.pl formę płatności. Przy dłuższej historii współpracy, możliwe jest 

otrzymanie kredytu kupieckiego, którego warunki będą ustalane indywidualnie.  

 

 

Automatyzacja współpracy 

 

Posiadamy rozwinięty system zintegrowany z platformą Baselinker, który zapewnia szybkie i 

bezproblemowe przekazywanie zamówień. Jeżeli przy zakładaniu konta w miejscu „Polecający 

użytkownik” wpiszą Państwo hasło biaks – zostanie Państwu przyznany 30-dniowy bezpłatny 

okres próbny. 
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