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W celu zakupu testu wejdź na stronę: https://sunfun.badania.pl/  

1. Wybierz: Wykup zamówienie 

2. Podaj  

• numer rezerwacji wakacji w Sun & Fun Holidays  

• liczbę uczestników, którzy będą poddani testowi w kierunku Covid-19 

• wybierz typ testu: np. badanie RT - PCR z zaświadczeniem w języku angielskim  

 

 

3. Wybierz placówkę, w której ma zostać pobrany wymaz. Godziny pracy punktów pobrań, w 

tym pobierania materiału są podane na stronie internetowej Diagnostyki diag.pl w 

zakładce punkty pobrań - LINK. 

Przy wyborze placówki zwróć uwagę czy dany punkt pobrań realizuje wybrane przez 

Ciebie badanie (SARS CoV-2 metodą RT-PCR wymaz lub SARS CoV-2 antygenowe testy 

wymaz) oraz czy nie jest konieczne wcześniejsze umówienie wizyty.  

 

https://sunfun.badania.pl/
https://diag.pl/katalogi/placowki/
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4. Po przejściu dalej pojawi się podsumowanie zamówienia: 

 

5. W kolejnym kroku uzupełnij dane zamawiającego (osoba, która dokona płatności za 

zamówienie) oraz dane osób podlegających badaniu. 
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6. Pojawi się podsumowanie Twojego zamówienia a następnie przejdziesz do ekanu 

płatności. Płatności za test należy dokonać online. 

 Aby przejść dalej musisz zapoznać się  i zaznaczyć zgody. 
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7. Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany numer zamówienia (np. 6745-3145), który 

będzie potrzebny aby mieć dostęp do skierowania: https://sunfun.badania.pl/ 

 

8. GOTOWE. Na wskazany numer telefonu i adres mail zostanie wysłany voucher, który należy 

okazać w punkcie wymazowym laboratorium wybranym na wcześniejszym etapie.  

 

REALIZACJA BADANIA 

• Po dokonaniu płatności możesz skierować się na test do wybranego przez siebie Punktu 

Pobrań Diagnostyki. Koniecznie jest zabranie ze sobą dokumentu tożsamości z jakim 

będziesz przekraczać granicę. Numer dokumentu musi być wpisany na zaświadczeniu z 

wynikiem.  

• Wynik odbiera się online po zalogowaniu na stronę https://wyniki.diag.pl/ podając datę 

urodzenia oraz numer zlecenia, otrzymany w punkcie pobrań Diagnostyki. 

• Czas oczekiwania na wynik to zazwyczaj 48 h. Wydrukowany wynik musisz zabrać na 

lotnisko.  

 

WAŻNE: Sun & Fun Holidays nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zbyt 

późne/wczesne wykonanie testu przez Klienta oraz za termin dostarczenia wyniku testu przez 

laboratorium.  

 

W przypadku pozytywnego wyniku testu, na Pacjenta zostanie nałożona izolacja, ponieważ wynik 

przesyłany jest do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z zakupem testu, prosimy o kontakt z infolinią 

Badania.pl.  w dniach poniedziałek – piątek 08:00 - 16:00 pod numerem + 48 570 364 500. 

Dla Klientów Sun & Fun dostępny jest także specjalny mail: sunfun@badania.pl  

 

https://sunfun.badania.pl/
https://wyniki.diag.pl/
mailto:sunfun@badania.pl

