
JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE WIELKANOCNE W LENIWEJ GOSPODYNI? 

KROK PIERWSZY 

Zapoznaj się z ofertą świąteczną i wybierz potrawy które chcesz zamówić. 

Ustal pożądaną ilość uwzględniając sposób pakowania (minimalną wagę lub 

jej wielokrotność podaną przy produktach).  

W przypadku potraw w galarecie wybierz rodzaj opakowania (pojemniczki 

lub półmiski jednorazowe).  

Odbiór zamówień wielkanocnych odbywa się: 

- od poniedziałku 3-go kwietnia do środy 5-go kwietnia 2023 w godzinach 

10.00 – 18.00 

- w czwartek 6-go oraz piątek 7-go kwietnia 2023 w godzinach 8.00 – 18.00 

- w Wielką Sobotę 8-go kwietnia w godz. 8.00 - 13.00  

KROK DRUGI 

Wybierz jeden z dwóch sposobów złożenia zamówienia. Weź pod uwagę, że 

liczba zamówień przyjętych do realizacji w danym dniu jest ograniczona.  

W praktyce oznacza to, że im szybciej złożysz zamówienie tym większa 

szansa na odbiór w preferowanym terminie.  

 

SPOSÓB 1 - OSOBIŚCIE 

Zapraszamy terminie od 6.03.2023r. do 25.03.2023r. w siedzibie przy ul. 

Nowowiejskiej 12/18 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 oraz 

w soboty od godz. 9.00 do 14.00). Stanowisko przyjmowania zamówień 

znajduje się w części barowej sklepu. 

SPOSÓB 2 – BEZKONTAKTOWY /MAIL/ 

W terminie od 6.03.2023r. do 21.03.2023r. 

Wypełnij dokładnie formularz zamówienia (dostępny na stronie  

www.leniwagospodyni.pl zakładka oferta/oferta wielkanocna). Prześlij jego 

skan lub wyraźne zdjęcie na adres mail leniwa.sklep@gmail.com Pamiętaj 

aby w wydrukowanym formularzu znajdowały się wszystkie dane niezbędne 

do przyjęcia zamówienia, zwłaszcza numer telefonu i adres mail, wpisane 

drukowanymi literami.  Skontaktujemy się z Tobą drogą mailową w ciągu 48 

godz. Otrzymasz informacje niezbędne do przelewu zaliczki (kwotę, numer 

http://www.leniwagospodyni.pl/


konta), potwierdzenie terminu i godziny odbioru (o ile nie zostały wcześniej 

zajęte). Jeżeli nie będziemy mogli przyjąć zamówienia w terminie 

wskazanym przez Ciebie, zaproponujemy najbliższy z możliwych. Od tego 

momentu masz 3 dni na wykonanie wpłaty. Potwierdzenie zamówienia oraz 

kwoty wpłaconej zaliczki otrzymasz w ciągu kolejnych 48 godz. 

Potwierdzenie otrzymane na naszym druku jest podstawą do odbioru 

zamówienia.  

JEŻELI MASZ PYTANIA ZWIĄZANE Z OFERTĄ ORAZ PROCEDURĄ 

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE Z INFORMACJAMI 

ZAWARTYMI W PLIKU „POPULARNE PYTANIA”.  

 

 

 

 


