
 
 
   
 

 
 

 
 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r. w ramach projektu 
biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów 
zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. 
W kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku drogeryjnego i farmaceutycznego. 

 Warszawa, 5 października 2021 r. 

 

Od września za zakupy w Hebe możesz 
zapłacić nawet 30 dni później 

 
 

Sieć Hebe nawiązała współpracę z platformą Twisto. Od września klienci 
zyskają możliwość odroczenia zapłaty za zakupy w sklepie internetowym 
hebe.pl.  
 
Hebe na bieżąco obserwuje trendy na rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
klientów. W ramach tych działań, firma wdraża kolejne usprawnienia, które służą 
przyspieszeniu i ułatwieniu obsługi klientów w drogeriach i sklepie internetowym. 
Nowo wdrożonym rozwiązaniem oraz ukłonem w stronę klientów jest nawiązanie 
współpracy z Twisto i umożliwienie klientom skorzystania z opcji „Twisto | PayU 
Płacę Później“. Nowo zawarta współpraca jest kolejnym krokiem Hebe do rozwoju 
technologicznego oraz doskonalenia doświadczenia zakupowego klientów. 
 
„Hebe to następny duży podmiot, który w ostatnim czasie zdecydował się na 
wdrożenie Twisto jako kolejnej metody płatności. Obserwujemy, że coraz więcej e-
sklepów decyduje się na ten krok, tym samym wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
klientów. Konsumenci mają coraz większe wymagania dotyczące procesu 
zakupowego – obecnie poza kwestiami bezpieczeństwa i wygody liczy się także 
intuicyjny UX – to wszystko oferuje Twisto. Wybierając Twisto jako metodę płatności 
klient może zapłacić jednym przyciskiem w ciągu kilku sekund, później może 
transakcje rozłożyć na raty czy podzielić się kosztami ze znajomymi.“ – mówi Adam 
Miziołek, country manager Twisto w Polsce.  
 
Twisto jest liderem płatności „Kup teraz, zapłać później“ w regione Europy Środkowej 
i Wschodniej. Platforma oferuje możliwość odroczenia płatności za zakupy nawet do 
30 dni. Opcja PayU „Płacę później“ dostępna jest już w tysiącach e-sklepów 
z różnych branż, m.in. food delivery, retail, beauty czy elektronicznej. Dziś 
skorzystanie z „Kup teraz, zapłać później“ możliwe jest także w sklepie hebe.pl.   
 
„W Hebe bacznie obserwujemy trendy nie tylko w zakresie nowości produktowych, 
lecz także tych technologicznych. Współpraca z Twisto jest kolejnym krokiem w 
udoskonalaniu proponowanych przez nas rozwiązań oraz ukłonem w stronę klientów, 
którzy dokonując zakupów online będą mieli możliwość odroczenia płatności. Mamy 
nadzieję, że nasi klienci chętnie skorzystają z nowej formy płatności.“ – mówi André 
Ribeiro de Faria, chief e-commerce officer Hebe.  
 
Jak skorzystać z opcji „Twisto | PayU Płacę Później“? W celu skorzystania z nowej 

funkcji umożliwiającej opłacenie zamówienia w późniejszym 
terminie, należy dokonać standardowych zakupów dodając 
wybrane produkty do koszyka, a następnie w sekcji wyboru metod 



płatności wskazać „Twisto | PayU Płacę Później“. Aplikacja w bardzo krótkim czasie 
weryfikuje wiarygodność kredytową kupującego i potwierdza możliwość dokonania 
zapłaty. Po potwierdzeniu płatności, klient ma 30 dni na uregulowanie należności 
wobec Twisto bez dodatkowych kosztów. Czas ten może zostać wydłużony do 45 
dni, jeśli użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie w aplikacji. Umożliwi ona 
skorzystanie z wirutalnej karty płatniczej Twisto oraz podzielenie płatności na raty lub 
przesunięcie spłaty o kolejny miesiąc. 
 
Zapraszamy do zakupów na hebe.pl i skorzystania z możliwości „Kup teraz, zapłać 
później“ z Twisto!  
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 

http://www.hebe.pl/

