
HoneyLab Teper & Waś s.c. 
ul. gen. Fieldorfa Nila 18/9 
24-100 Puławy 
tel. 608 466 908 
e-mail: dariusz.teper@honeylab.pl, www.honeylab.pl 

KUPONY PODARUNKOWE – ZAMÓWIENIE 

Zamawiający (dane do faktury): 

Imię i nazwisko (firma): 

Adres: 

NIP: 

Telefon: 

e-mail:  

Kupony do wyboru 
Liczba 

kuponów 
Badania miodu:  

Kupon nr 1 - Analiza pyłkowa – identyfikacja odmiany - 100 zł (jedna próbka)  

Kupon nr 2 - Analiza pyłkowa  – pełna analiza składu gatunkowego pyłku – 200 zł (jedna próbka)  

Kupon nr 3 - Analiza pyłkowa miodu – identyfikacja odmiany - 250 zł (trzy próbki)  

Badania wosku i węzy:  

Kupon nr 4 - Identyfikacja zafałszowań parafiną i stearyną – 200 zł (jedna próbka)  

Kupon nr 5 - Identyfikacja zafałszowań parafiną i stearyną – 300 zł (dwie próbki)  

Kupon nr 6 - Identyfikacja zafałszowań parafiną i stearyną – 450 zł (trzy próbki)  

Badanie miodu + wosku lub węzy:  

Kupon nr 7 - Analiza pyłkowa miodu – identyfikacja odmiany (jedna próbka) + Identyfikacja 
zafałszowań wosku lub węzy parafiną i stearyną (jedna próbka) – 250 zł 

 

 

Imię i nazwisko osoby obdarowywanej:  

Data: 

Imię i nazwisko zamawiającego: 

Jak zamówić KUPON PODARUNKOWY? 
1. Wypełnić formularz zaznaczając wybrane opcje. 

2. Uzupełniony formularz przesłać na adres: dariusz.teper@honeylab.pl. 

3. Po otrzymaniu formularza, na wskazany adres e-mailowy, zostanie wysłana faktura do opłacenia. 

4. Po zaksięgowaniu wpłaty (przesłanie potwierdzenia przelewu przyspieszy wysłanie kuponu), 

na e-maila, wyślemy kupon podarunkowy z imieniem i nazwiskiem osoby obdarowywanej. 

Później pozostaje tylko przekazać kupon obdarowywanej osobie w wersji drukowanej lub elektronicznej. 

Jak skorzystać z kuponu? 
W terminie do 30 września 2023 r. należy przesłać na adres naszego Laboratorium próbki (miodu, wosku 

lub węzy) zgodnie z opisem na kuponie. Do próbek prosimy dołączyć kupon podarunkowy oraz wypełniony 

formularz zlecenia na badania, pobrany ze strony www.honeylab.pl. 

Do trzech dni roboczych od otrzymania próbek wyniki badań, w formie raportu, wyślemy na wskazany 

adres e-mailowy. 
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Pola wymagane do wypełnienia są edytowalne 
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