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zwrotu z rozwijanej listy
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numer zamówienia

Podaj login klienta 
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4 Pole na uwagi jest opcjonalne, nie będą 
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Zaznacz dwa pierwsze 

checkboxy, jeżeli chcesz

otrzymać etykietę na adres 

e-mail
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• Panel zwrotny dla Reserved
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G E N E R O W A N I E  E T Y K I E T  D H L
N A R Z Ę D Z I E  O N L I N E

ZWROTY W ŻABKACH I INNYCH 

PUNKTACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z DHL
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6
Uzupełnij poprawnie wszystkie dane, pola będą się 

odkrywały kolejno po uzupełnieniu wcześniejszych wierszy

Na każdym z tych etapów możesz wrócić do 

poprzedniego kroku / przerwać wypełnianie 

zamykając przeglądarkę. 

List nie zostanie wygenerowany do momentu 

akceptacji zwrotu w ostatnim kroku.

!
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Adres magazynu i nazwa sklepu są 

zakotwiczone w linku.

7

Zanim klikniesz przycisk [ZWRÓĆ PACZKĘ], 

rozwiń opcje dotyczące nadania (7).
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Wybierz czy wydrukujesz etykietę samodzielnie czy punkt 

przyjmujący powinien ją wydrukować w momencie nadania 

przesyłki. (opcje pojawiają się dopiero po rozwinięciu widoku)
8

9

Zanim wybierzemy punkt na mapie warto podać lokalizację klienta, 
aplikacja wyświetli najbliższe punkty w okolicy do wyboru.
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10

Po wyszukaniu punktu znajdującego 

się najbliżej konkretnego adresu,  

zatwierdź wybór przyciskiem 

[WYBIERAM TEN] u dołu strony.
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11Zatwierdź zwrot przyciskiem 

[ZWRÓĆ PACZKĘ], jeżeli nie chcesz 

dokonywać zmian.

12

Jeżeli z jakiegoś 

powodu się pomyliłeś 

i chcesz zrezygnować 

z generowania listu to 

kliknij [USUŃ 

PRZESYŁKĘ]

LPP



Część do naklejenia na paczkę / 

przekazania w punkcie DHL

Część dla klienta, stanowi 

potwierdzenie nadania – w tym 

celu należy uzyskać podpis osoby 

przyjmującej paczkę

Po wybraniu opcji [Pobierz list przewozowy] pobierze się plik PDF z

wygenerowaną etykietą zwrotną. List wysyłany jest jednocześnie na Twój adres

e-mail (jeżeli odhaczono kwadrat ze zgodą w pierwszym kroku).

Etykieta zachowa ważność 14 dni od daty wygenerowania.

12

!
Nie zalecamy oddawania zwrotu w innym punkcie niż ten wskazany podczas 

procesu generowania etykiety, jeżeli wybrano opcję bez wydrukowanej 

etykiety. Prawdopodobnie tego typu zwrot nie zostanie nadany.
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